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USTA WA 

z dnia 31 stycznia 1980 r. 

o ochronie ł kształtowaniu środowiska. 

Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia ochr(mę I ra
cjonalne kształtowanie środowiska stanowiącego dobro 
ogólnonarodowe 'oraz tworzy warunki sprzyjające urzeczy
wistnieniu prawa obywateli do wszechstronnego korzysta
nia 'z wartości środowiska. 

. Kierując się powyższymi zasadami kOIistytucyjnyml 
uznaje, się za niezbędne: 
- kształtowanie środowiska zgodnie z potrzebami społe

czeństwa i gospodarki narodowej. 
- zharmonizowanie rozwoju sił wytwórczych, nauki 

i techniki z pdtrzebami ochrony środowiska. 
-,- określenie środków prawnych zapewniających korzy

stanie ze środowiska zgodnie z potrzebami społecz
nymi. 
uczynienie z zadań mających na celu ochronę środo
wiska obowiązku ' organów państwowych, jednostek 
państwowych. organizacji spółdzielczych, społecznych 

i zawodowych, 
- ochronę środowiska przez każdego obywatela 

i w związku z tym sŁanowi się, co następuje: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne. 

Rozdział 1 

Zasady ogólne. 

Art. 1. L Ustawa określa, zasady ochr011y i f<1cjonal
nego kształtowania środowiska, zmierzające do zapewnie,
nia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych 

warunków życIa oraz realizacji prawa do korZystania 
z zasobów środ~wiska i zachowania jego wartości. 

2. $rodowiskiem w rozumieniu ustawy jest ogól ele
mentów przyrodniczych. w szczególności powierzchnl~ 
'ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze atmoste
ryczne, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz. 
znajdujących się zarówno w stanie naturalnym. jak też 
przekształconych VI wyniku działalności człowieka. 

Art. 2. 1. Ochrona środowiska polega na działaniu 
lub zaniechaniu umożliwiającym zachowanie bądź przy
wrócenie równowagi przyrodniczej koniecznej do osiąg
nięcia celu, o którym mowa wart. 1 ust. 1. Ochrona ta 

~wyraża się w szczególności w: 

1) racjonalnym kształtowaniu środowi$ka. 

2) racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodni. 
czymi, 

3) przeciwdziałaniu lub zapobieganiu szkodliwym wpły
wom na środowisko, powodującym jego zniszczenie, 
uszkodzenie. zanieczyszCzenie, zmiany cech fizycznych 
lub charakteru elementów przyrodniczych, 

4) przywracaniu do śtanu właściwego elementów przy., 
~ wdniczych. 

2. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodni
czymi ś rodowiska polega w szczególności na: 

l) korzystaniu z zasobów tylko ' w zakresie uzasadnio
nym interesem społecznym, przy ocenie któr"(lo 
uwzględnia się. obok wskazań długookresowego. kom
pleksowego rachunku ekonomicznego, także inne niż 
gospodarcze , znaczenie tych zasobów dla równowagi 
przyrodniczej i dla warunków życia ludzi, 



' Dzi'E!nnik Ustaw Nr 3 

,2) zapewnieniu 'pierwszeństwa przedsięwzięciom " umożli
wiającym oszcz~dne wykorzystanie zasobów, zwła,sz
Czu w drodze powtótnego lub wielokrotnego ich wy
korz ystywania w · procesach gospodarczych, -

3) niepogarszaniu stanu środ0\'iiska. 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
l) równowadze przyrodniczej -'- rozumie się przez to 

stan, w którym istnieje równowaga Y"e wzajemnym 
o<ldziaływaniu na określonym obszarze - człowieka, 
składników przyrody żywej i układu warunkówsied
liskowych tworzonyc~ przez składniki przyrody nie-

, ożywionej. 
, 2} zasobach przyrodniczych środowiska - rozumie się 

przez to zasoby elementów przyrodniczych, o których 
mowa wart. J ust. 2, , 

.3) kształtowaniu środowiska - rozumie się przez to od
działywanie na śro.do~isko, mające na celu tlzy<skanie 
zamierwnych efektówspolecznych lub 'gospoda!czych, 
z równoczesnym zacho\vaniem równowagi priyrodnf
czej, a zwłaszcza warunków do odnawiania śię zaso
bów, 

4) , ściekach - rozumie się przez to substancje ciek/e, 
które wprowadzane' bezpośrednio lub za pośrednic

twem urządzeń , k:analizac'yjnych do wód albo do zie
' mi mogą je zanieczyszczać, zmieniać ich stan fizycz
ny, chemiczny -lub biologiczny albo dzialać niszcząco 
na świat roślinny lub zwierzęcy, 

5) odp.adach :- rozumie si ę przez to zużyte przedlnioty 
oraz substancje sta/e,a ' takż~ nie będące ściekami 
substancje ciekle, powstające ,w związku z bytowa
niem człowieka lubdziałalności g gospodarczą, nie
przyd-a tne , w miejscu lub ,czasie, w którym powstały, 
I ucią;tliwe dla środo~,iska" 
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6) uCiążli'wośdach dla środowiska ,--:- rozumie się przez _ 
to zjawiska fizyczn'e lub stany utrudniające 7.ycie 
albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, azwla~ 
szcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza 
atmoslerycznego ' i zanieczyszczenie odpadami; przez 
szkodiiwe uciążliwości dla środowiska ' r.wmie się 
wymienione zjawiska lub stany o natężenil1 utrudnia
jącym życie albo dokuczliwe dla , środowiska w stop
niu poWodl,ljącym zagrożenie zdrowia ludzi, uszkodze
nie albo 'zniszczenie środowiska, 

7) , Walorach krajobrazowych środowiska - rozumie ' się 
przez to wartości ekologiczne, estetyczne, widokowe ' 
i kulturowe terenu { związanych z nim elementów 
przyrodniczych, ukształtowa~ ych przez siły przyrod y 
lub w wyniku działalności cżłowie ka, ' 

/8) jednostkach org anizacyjnycn - rozumie ' się przez to 
jednostki gospodarki uspołecznionej oraz jednostki 
nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej , 

9) ministrze - rozumi,e się przez to również kierownika 
urzędu centralnego, 

lO} przepisach o ochronie 'środowiska - rozumie się przez 
to także inne przepisy regulujące sprawy ochrony śro

Dowiska lub jego elementów przyrodniczych, 

Art. 4. Z zaso bów przyrodniczych środmv i ska , sł użą
cyc h zaspokojeniu potrzeb spOłeczno-gospodarczych, moż-

' n a korzystać wyłącznie w zak resie usta lonym w naro(jo
wych planach społeczno-gospodarczych i w planac h zago
spodarowania pr-zestrzenn ego oraz przepisach o ochronie 
śt.odowiska. ' . 

Art. 5. 1. Ochrona środowiska. stanowi is totny el e
ment po lityki spoleczn6-gospodarcze j Pahstwa . Zadania 
związane z ochroną środowiska są ujmowane w n arod;o-

Poz. '6 

wy ch planach spoleczno-gospodarczych i w pla,nuch zag o
spodarowania przestrzennego, w aktach nOI nwtywnych 
oraz uwzględniane w ' działalriościorganów paćlslwowych, 
jednostek organizacyjnych i organizacji spolec'lIlych. 

2. Przedsięwzięcia w zakresie ochronyśl' odowiska sta
nowią część składową zadań społeczno·gospodarc,:zy ch. 

3. W narodowych planach spolecżno-gospodarczych 
uwzględnia się, jako inteuraliiączęść przewidziHn ych w 
nich przedsięwzięć , zadania i środki zapew'niająl?e skutecz- , .. 
n'ą ochronę środowiska, oraz usuwanie , skutk6w działal

nQści wpływającej ujemnie na środowisko. 

4. \V planach, o których mowa w Ust. 3, w ' szczegól
ności: 

1) określa się przedSięwzięcia niezbędne do Zilpewnienia 
ochrony środowisk., lub przywrócenia go do: stanu 
właściwego, ' .. 

2} ustala się warunki podejmowania i prowadzenią dzia
la l ności gospodarczej , umożliwiającej uzysk'arrie opty
malnych ,efektów w zakresie ochrony środowiska, oraz 
zapewnia niezbędne na ten cel środki; 

3) w ykorzystuje się osiągnięcia nauki i techn iki. zmniej 
szające lub eliminujące Z<lgrożenie środowiska. 

Art. 6. 1. PI7Y ustalaniu w planach ~agospodarowa

nia prześtrzennego kierunków 'rozwoju kraju, województw, 
miast oraz gmin należy uwzgl!~dfiiac potrzeby ochróny śro
dowiska. 

2. W planach , zagospodarowania przestrzenneg o za
pewnia się warunki ' utrzymaniilrównowagi, przyrodniczej , ' 
racjonalną gospodal kę zasobami przyrodniczymi środowis

ka i ochronę walorów ,kra'jobrazowych oraz wa runków kU
matycznych. Przeznączenie i sposoby zagospodarowania 
terenów powinny w największym stopniu ' zapewniać za- .. 
chowanie ich walorów naturalnych. 

3. W planach zagospodarowania przestrzennego przy 
przeznaczaniu te'renów na poszczególne cele oraz określa- , 
niu zadań związanych z zagospodarowaniem tych terenów, 
w strukturze wykorzystania terenów ustala si ę proporCje 
pozwalające na zachowa-n-ie lub przywracanie na nich rów" 
nowagi przyrodniczej I prawidłowych warunków ~cia. , 

4, W " planach zagospodarowania przestrzennego w 
szczególności: 

l) us tala się programy racjonalnego ~ykorzystania po
wierzchni ziemi I racjonalnego gospodarow'ania ' zaso
bami gleby, 

2) zapewnia się kompleksowe rozwiązywanie prohlemów 
'la budowy miast i wsi, ze szcze,gólnym uwzględn ieniem 
gospodarki ' wodnej, odprowadzania ścieków, składo~ 
w ania i unieszkodliwiania odpadów, urządzania 
l kszta łtowania terenów zieleni, 

3) zapewnia się ochronę walorów krajo!:>razowych środo 
wis~a i warunków klimatycznych, 

4} uwzględnia się potrze by, ochrony powietrza atrnosfe
rycznego, ochrony przed hałasem i 'wihracjami o raz 
p rżed promieniowan iem szkodliwym dla, ludzi i środo
w'iska, a także potrzeby ochrony powierzchni ziemi na 
terenach eksploa tac ji złóż kopaH~ . 

5. W planach zagospodarowania przestrzenn'ego okreś 
la si ę także sposób zągospodar.owania obszarów objętych 
szkodliwym oddziaływaniem na środowisko, powodowa
nym dZIa łalnością gospodarczą, jeżeli oddziaływanie to nie 
może być wyeliminowane ani Skutecznie ograniczone 
'p rzez zastosówanie odpowiednich śr odków techriicznych ~ 
zmianę technqlogii lub wyznaczenie, stref 'ochronnych: 
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Art. 1~ L. Rozstrzygnięcia organów administracji pań~, 
stwowej nie , mogą naruszać wymagań ochrony , środo,wis- ' 
ka" a~ w szczególności ustaleń pJ;anów zagospodarowania 
przestrzennego dotyczących o<i:hrony , środowiska. 

2. ,Decyzja administrac'yj~a sprzeczna z przepisem 
ust. 1 .• jest nieważna: ' 

i', . . 1 ' • • 

Art. 8'. 1. ' Polska Rzeczpospolita Ludowa rozwija , 
współpracę' międzynarodową w sprawach ochrony środo
wiska. ' 

, 2. Zawierane przez , Polską Rzeczpos,politą Ludową 

umowy międzynarodowe , ppwinny u)'lzględniaćP9trzeby 

,ochrony środowIska. 

Rozdział 2 

Tworze~ie ,warunków 'och.y ' środ.uwiska. 

-Art. ,9., ,W toku realizacji zadań ochrony środowiska 
stosuje się, wYT\ikającez aktualnego ,stanu wiedzy, środ' 
ki i metody zapewriające maksymalną ,skuteczność och~o
Py, określone po rozpoznaniu cżynników szkodliwych' dL! 
środowiska i stopnia itr ,~zkodłiwoŚci. 

Art. 10, 1. Szkoły wyższe, placówki naukowe, insty
tuty nilukowo-badawcze oraz' jednostki organizaćyjne pro
wadzące działalność , naukowo-badawczą uC'zestniczą ,w 
tworzeniu warunkÓw ochrony śro'dowlska w Śzczęgólności 
przez prqwa.dzenie ; bad'ań nauko'wyeh w ścisłym ' związku 
z potrzebami och'ron'y środowiska, podejmowanie badań 
i doświadczeń dotycząeych technologii. produkcji i wyro
bów przemysłowych nie szkodzących środowisku, współ-

, dzi.a-łanie w; ~ rozwofu postępu technicznego; z uwzględnie
n iem potrzeb środowiska. popular:yzację krajowych i za~ 
graniqnych zdobyczy nauki i techniki w dziedzihie ochro": 

' ny ś,rodowiska oraz ich praktycznego zastosowania. 
, ' 2. ' Organy (instytucje_ koordynujące ,oraz kierująca 

'działalnością naukową i naukowo:badawczą, a tall:że szko
ły wyższe, \placówki na!1l5-0we i nau.kowo-badawcze, obej
mujące s~ym zakresem działania dziedziny nauki lub dys
c ypliny naukowe wiążące się , z zagadnieniami ochrony _ 
środowiska, są obowiązane uwzględniać w ' ustalanych pro
-gr,amach oraz w sw~j działalności badania dotyczące tych 

< zagadnień i badania te 'rOzwijać. ' " '" 

Art. 11. 1. Stkoły , wszystkich stopni są obowiązana 
uwzględniać ' prQbiematykę ochrony średowiska w działal
ności dydaktyczn'o-wy<:howawczej, obejmując ją progra
m ami nauczania, 

2. Obowiązek, ,o którym mowa w ust. 1, d otyczy rów
nież jednostek prowadzących kursy mająće ,na celu pod
,n oszenie kwalifikaCji pracowników. 

Art. 12. Środki masowego przekazu są obowiązane 
,kształtować właściwy' -stosunek społeczeństwa' do ochr:ony 
środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony' w pu-
bli,kacjach i audycjach. ' , 

bZIAŁ II 

Podśta~oWe kierunki ochrony środowiska. 

Rozdział 1 

Ochrona powlerichni ziemi oraz kopalin. 

Art. 13. 1. P0,:"ierzchnia ziemi łącznie z g'lebą rzeź
, bą terenu podlega ochronie, polegającej ' Y" szczególności 

/: " • t·-· 

Poz. $ 
--~,--------~---- '~-J 

na zapobiegani u' i przeciwdziaIa'niu ich niekorzystnym 
zmianom, a w ' razie uszkodzenia lub zniszczenia -:- ~ na 

' przywróceniu do. właściwego sta~ u. 

2. Części powierzchni ziemi .oraz rże ź,ba terenu, któ
rych oclJ.rorra. leży, 'winteresie spolećZnym ze , względów 
naukowych. estetycznych, historyczno-pamiątkowych lun 
innych, podlegają ochronie przewidziane j W przepisach 
o ciehronie .przyrody. , 

3. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne są ' obo
wi ązane racjonajnie gospodarować zasobami gleby; zapew
niać oclKonę jej' wartości p'i-odukcyjnych i innych niezbęd
nych' do żaąlOwaniarównowagi przyrodnicze j, ' 

4. Grunty rolne wysokiej jakości i grunty leś ne nie 
mogą , być .przeznaczone na cele nierólnicze i iiieleśne,w 

tym także na cele inwestycyjne. ' 
5, Odstępstwa od zasad określonych w ust. 4 są do

puszczalne jedyni'e ,w ' wypadkach wyjątkową uzasadnio-
nych, gdy zezwalają na to przepisy szczególne. ' 

, 6. ' ,Szczegółowe zasady ochrony 'zasobów .gruntÓw rol
nych i leśnych oraz rekultywacji ""wuntów określają prze-
p;isy szczególne. , " . 

Art. 14. przy zmianie przeznaczenia 'gUlTItów rolnych, 
leśnych- i innych uprawnych, ,zadrzewionych lub zakrze
wionych 1fwzględnia się, oprócz w$kazań długookresowego, 

;kompleksowego , rachunku ekonomicznego; także inne niż 
' gospoda.r;cze znacz,enie gruntów w utrzymailiu równowagi 
prz~r'odniczej i ksztąłtowaniu \\ra tunków żyda. ' ' 

Art. 15. 1. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne 
użytkujące, grunty sćl obowiązane zapewnić oc:hronę gleby 
przed erozją, niszczeniem , mechanicznym oraz' zanieczysz
czeniem substancjami , szkodliwymi. a jeśli prowadzą dzia
łalnośó- związ!lną z użytkowaniem rolniczym lub leśnym--, 
są obowiązani! stosować ' właściwe metody. uprawy, ,) 
szczegolności płodozmiany i . nawożenie organiczne ni e
zbędnl1 do zachowania lub stworzenia właściwYCh ' warun
ków rozwoju organizmów istos'unków wodnych w, głebie. 

2. Jednostki or(Janizacyjne i6soby fizyczne prowa
dzące działa lność,nie związaną z uzytkowan5em rolI1iczyrQ , 
lub leśnym gruntów są obowiązane V(ykonywać tę dZIa
łalnośĆ w sposób chroniący glebę przed zaniec;zyszczenieIQ 
substancjami szkodliwymi. " " " 

. , 3. , Jednostki ' O1'ganizacyjI1e i osoby fizyczne proWd'" 
dzące dżiałaln'ość związaną z rolniczym ltlb ' leśnym ! użyt
kowaniem gruntów ,stosują środki cherńiczrie i biologiez-, 
ne , wprowadzan,e bezpośrednio lub pośrednio do gleby, w. 
ilościach i w sposób nIe naruszającY równowagi przyrod ... 
niczej, a zwłaszpa nie powodujący szkodli~ego zanie
czyszczenia gleby lub wody, ni'Szcz~n{a zwierząt, roślin 
i ekosystemów al bo pogorszenia warunków ich życia ' lub 
hodowli. 

4: Ministrowie Rolnictwa oraz Leśnictwa i Prz~myśhi 
Drzewnego w< porozumieniu z Ministrami Administracji., 
Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdro ... 
wia i Opieki Spo~ecznej ; w"drodze r?zporząd'lenia, określ~ 
sposób, zakres i ' warunki sŁosowania środków, o których 
movya 'w ust. 3 , d,ostosCiwanyth do potrzeb och~ony środQ," 
wiska. 

5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi, 
. szczegółOWe zasady ochrony pov:' ierzchni ziemi. 

Ąrt. 16. -1. Złoża 'kopal~n podlegają ochronie polega~ 
jącej na racj onalnym gospodarowaniu ich za sobamI Of<,l.'& 

kompleksowym wykorzystaniu. kopalin, w.' ,tym rów,nież , 
kopalin towarzyszących. . . / 
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2. Ofgany admmistraCJi p011stwowej w planach ' zago- dopuszczeniu do zi:'mieczyszczania wód oraz 'zapobiegamu 
spodarowania prżestrzennego i w decyzjach w sprawie i 'przeciwdziałaniu szkodliwym wpl'ywom na obszary ich 
ustalenia lokalizacji ora7. mie jsca i warunków reaFizacji in- ~. za'silania. 
westycji na terenach!. na których znajdują się złoża kOpd
lin, uwzgtędniają a.kflra.lne i przyszłe potrzeby eksp~oatacji 
ty€h złóż. 

Art. 17. I. Eksploatację złoża kopaliny. prowadzi się 
w sposób gospoda~czo uzasadniony oraz przy zasŁosQ,'va· 
niu śTooktiJw ograniczających szkody w środowisku i przy 
zapewnieniu,. racjonalnego wyd~bycia i zagospodarowania 
kopaąn. ' 

2. ,Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne pode j
~uJące eksploatację złóż kopaliny lu,b prowadzą~e tę eks
ploatację są ob,uwiązane przedsięhr; ać środki niezbędne do 

' ochrony ' 'zasobów zloża, jak ' również do ochrony po
wierzchni z~emi oraz wod powierzchniowych i podziem
nych,!;ukcesywnie prowadzić rekultywację terenów pOe 
eksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu 
inne elerrient:~ przyrodnicze środowiska. -

3. Zasady gospodarowania złożem kopaliny i ' :związa
, ne j . z eksploatacją złoża odm,my -środowiska okl,"eślają 
przepisy szczegól~e. ' 

Ochroaa wód MU 'rocłowiska morskiego. . 

Art. 18. Wody śródlądowe powierZchniowe i podziem
ne oraz środowisko m~rskie. podleqaji\' ocł~rónie polegają
cej' na' racjonalnym gospodatewaniu ich zasobami, zapo- . 
bieganiu łub przeciwdziałaniu naruszania rówftOwagi przy
rodniczeJ i wywoływania w w}>da'ch zmian powodujących 
kh nieprzydatność dla ludzi~ dla Świata' roślinnego . lub 
zwierzęcego albo dla gospOdiłTki narodow;ej; 

Art. 1'9. Jeżeli. zamierzone korzystanie z · ,wód śr;ódlą-

Art. 22. Przedsięwzięcia g.ospoaarcze wpływające na 
,stan zaso,bów wodnych na określonym obszarze oraz na 
stosunki wodne na tym obszarze należy poprzedzić kom
pleksową ekspertyzą Obejmującą skutki rea'Bzacji pr zed
sięwzięcia, w tYllJ również ,na obśzaiachsąsiednich. 

ArL 23. 1. ' Terenowy organ administracji państwo
wej stopnIa wojewódzkiego za zgodą Ministra. Administra- · \ 
cjL Gospodarki Terenowej i Ochfony Srodowiska ogra\1i -
czy iub zakaże używania jednostek pływających lub ' nie
któ'rych Ich rodzajów na okreśh:mych ciekach lub zbior
nika.ch wodnych, jeżeli lest to .konieczne do ~trzymania 
środowiska we wjaśdwym stanie. ' 

:l. Przepis ust. 1 nie dotyczy używania jednostek pły-
· wających związanych z utrzymaniem deków, lub zbior~i

ków wodnych. 

Art .. 24.\ Szczegółowe zaśady . gQspOdarki ' wodnej 
l ochrony wód,. a także zasadY 'ochrony środowiska mor
skieg'o oraz organy adp1inistracji państwowej- właściwe w 
sprawach tej ochronY' określają pq:episyszczególne. 

~ o zd. z i ił ł. 3 

. , . .... . 
OcIuona powietrza atmosferycznego. 

Art. 25. Ochrona powietrz~ atmosferycznego przed 
zanie<:zyszczeniempolega na zapobieganiu przekraczania 
dopuszczalnych stęźeń substancJizaniec:;zyszCia'jącycb w 
powietl:Zu atmosfery~znym i ograniczaniu lub eliminowa
niu' wprowadranycb do· powietrza; atmosJerycznego ilości , 
tych substancji przez zakłady produkcyjne i. usługowe, 

pojazdy. mechaniczne" , hałdy, wysypiska i inne , żródła Zil-

. .nie<:z,"ńc:zenia. 

' dowych lub wód tworzących śtod~wiskomorskie może 
'powodować znaczme przekształcenie' środowiska, jednost~ 
kaorga:nizacyjnapodejmująu . działalność inwestycYJ1lil 
lub ekspLoatacyjną jest- obowiąza,na opr~cować program Art. 26._ Zanieczyszczeniem powietrza atmósfery'cZlle~ ' 
prze?si~wzi_ęć ' ,j zadań ń.ie~b~dnych ~'9 nowego ukształt~- ' go jest wprow~dzilnie • do powietrza s~bSt il ncji stałvc~. 
wama .S:Odowl~~a· z~pew~llalącego rownowagę .przyrodn.l- _ ci~kłych lub f{azowych w iJościach,. kt~re mogą uJ:mme 
czą· · D~lałalnosc z~Iller~~Ją,<:a do nowego. uks:ta~towa~lć~ wpłYIl;ąć na ' zdrowie człowieka,khmat, przy.~odę zywą. 
środOWIska stanOWI częsc składową przedSIęwZIęcia ZWlą- glebę, wodę lub spowodować inrreszkody w srod owlSku. 
,zanego z korzystaniem z wód. . I 

J),rt. 20. L Przy . pr~ygotowywaniu i wykonywc:miu ro
b(>t melioracyjnych. odwodnień budowlanych' oraz 'jnnych 

. robót ziemnych zmieniających,tosunki wodn,e ,jednostki 
organizacyjne i osoby fizyczne są obowiązane stosować 

, środki zapewniające utrzymanie w glebie stosunków wod
nych niezbędnych do zacho)Vania równowagi i przyrodni-
czeJ. - 1" • 

2. . Państwowa Inspekcja pchrony Srodowiska ustala 
warunki prowadzenia robót,. Q których mowa w ust. 1, po
dej,mowanych , na' terenac.h o szczególnych wartościach 

społeczno-gospodarczych, a zwłaszcza na terenach. na któ-
-rych znajdują się skupienia, roślinności o szczególnej war
tości z, punktu widzenia p.rzyrodniczeg.o lub g:ospodarcze
gp, terenach o . walora.ch 'krajobrazowych i· ekologicznych, 
te-renachmasowych 'lęgów ptactwa. występowania skupfeń 

Art. 27. Jednostki ' 'organizacyjne oraz osołJ Y tizycz~ 
neprowadzące , '<lziąłalność gosp'odarczą są obowiązane 
~tos(j)waćmetody, technologie i środki techniczn e chronią
ce powietrze ' atmosfeTyczne przed zanieczyszczeni em oraz . 
w miarę potrzeby występować o wyznaczenie stref oph,ron
nych lub . o okr.eśłenie zasad -zagospodarow aI,1ia obszaru, 
o którym ' mowa wart. 6 ·ust. 5 .• 

Art. 28. 1. Przy podejmowaniu pfzedsięwzięć,. z któ
rymi związane jest wpr6wadzanie do powie trza at~osf~-. 

' rycznego substancji zanieczyszczających,. u\vzglqdnla su: 
aktualny i przewidywany stan zanieczyszczeni.ą powietrza 
atmosferycznego na danym obszarze, okreslany przez 

· właściwe organy administracji państwowej. 

2. Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne pro~ 
wadzące działalność gospodarczą pONfodującą wprowadza-'gatunkó.w .chronionych ,l tarlisk ryb. ." . 

· ,nie .do . .powiet:rza .atmosfery.cz{lego substancji zanieczysz~ 
Aft.2t.' Wodyp~e tobuary-łch '%asilaniaposł~ ' riającyt:h są obo~iązane prowadzi~ pomiary stężeJ, ty<=h 

levają ,zczeg6Inej 'ochronie, polegaJącej ZW~SZCZll 'na nie~ lubstancji. 

, , 

'" 
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Art. 29. Rada Mitlistrów w drodze rozporządzenia ' 
określi: 

-
1) dopuszczalne stę:!:enie 'substancji zanieczyszczających 

powietrze atmosferyćzne. ·zakres i warunki odstępstw 
od tych stężeń. organy ~łaściwe do orzekania w spra
wach odstępstw. 

2) zasady ustalania przez terenowe organy administracji ' 
pailstwowej dopuszczalnych do wprowadzenia do' po
wietfza atmosferycznego mdzajów i ilości substancji 
zanieczyszcza jących. . 

3) zasady przeprowadzania pomiarów. stE~żeli s!:Ibstancji. 

Art. 30. 1. Terenowy organ administtacji . państwo
wej stopniawojewodzkiego, ustala. w drodze decyzji ro-

,ozaje i .ilości substancji zanieczyszczających powietrze 
atmosferyczne. dopuszczoae , do . wprowadzanIa do · pDwie~ 
trza przez jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczną po
dejmującą .lub prowadzącą działalność go~pcidarczą. 

2. Stosowanie się do ' ustaleG decyzji. o "której .mowa 
w ust. 1, nie wyłąq:a . ani nie ogranicza odpowiedzialności 
jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych za szkody 
powodowane zanieczyszczeniem powietrza. atmosferycz
nego. 

Art. 31.1. W razie naruszenfa przez jednostkęoJga
nizacy jną lub osobę fizyczną ustaleń decyzji, o której mo_O ' 
wa ';Ił art, 30 ust. L terenowy organ administ~acji państwo-o 
wej stopnia wojewódzkiego. nieza ·leżnie od zasŁosowania 
innych środków przewidzianych prawem. może ',wydać de
cyzj(~ o wstrzymaniu działalności powodującej naruszenie. 

. . ,,', , " -' " 

;2. W wypadkach określonych Yf ust. l. na. wniosek 
zainteresowanego. organ wymieniony w tym przepisie mo

. że ustalić termin do ' usunięciu naruszenia. a w razie nieu
_ suni.ęcia g'o' w tym termii~ie - . Iwstrzyma ' dziilłalność p()_ . 
wodującą naruszeni,,;. . 

Art. 32. L W razie szczegÓlnie . niekorzystnych wa- · 
rlmków atnlosferycznych lub i innych przyczyn. mogących 
spowodować przekroczenie dopuszczalnego stężeni-a zanie
czyszc;zeó po";-ietrza atmQsferycznesn na dan'ym terenie w 
lit()pniu stanowiącym pezpośrednie zagroienie dla życia 
lub zdfowia , ludzi - terenowy organ - .administracji pań
stwowej stopnia wojewódzkiego zarządzi na czas oznac~o
ny ograniczenie lub zakaz wprowadzania określonych za- o 
nieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Organ ten 
nloże też ograniczyć .lub ,zakazać używania pojazdów na-

' PEfdzanych silni,kami". spalinowymi na terenach. na których 
nastąpiło szkodliwe dla zdrowia ludzi stężenie substancH 

, , zanieczyszczających pówietn;e iitmosferytzne; , 

2. Przepis ust. 1 mO:l~ być stosowany odpowiednio w 
wypadku stężepia nao~reślonym terenie ,,substancji za
nieczyszczający'ch powietrze atmosferyczne w stopniu 
stwarzającym poważne zagrożenie stanu zabytków. 

3. Minister AdministracJi. Gospodarki Terenowej 
l Ochrony $rodowiska W porozumieniu z Ministrem' Zdro

. wia i Opieki Społecznej. w drodze rozpórządzellia : 

.1) określi d(jpuszczalne do wprowadzania . do pOWietrza 
atmosferycznego rodzaje i . ilości substancji zanie<::zYf?z~. 
czających.. wy t warzanych przez silniki .spalinowe. 

2) może 'w razie potrzeby . -:- na olp'eślonyro obszarze -
za~azaćużywania paliw lub surowców alb.o stosQwa
nia procesów technologic:tJ1ych PQwq<1ujący~h - ·i~.ni~~. 
czyszczenie powietrza w titópniul:agrażającylll zdro- , 
wiu ludzi. : " 

Ro 'z/dział 4 

Ochrona. .świata roślinnego I żwlęrzęcego. 

Art. 33. 1'. Ochrona świata roślinnego . i zwierzęcego 
polega na racjonalnym korzystan iu z zasobów świata roś" 
linnego i zwierzęcego. ich odtwarzaniu w sposób zapew
niający utrzymanie równowagi przyrodniczej oraz zacho
waniu w stanie ' niEmćll'uszonym . zasobów lub ' ' ich części. 
oszczeg6lnej wartości ze względu na potrzeby naukowe 
lub społeczne~ , . 

2. Ochrona świata roślinnego zwierzęcego ma na 
· celu: 

1), tworzenie warunków prawidłowego rozwoju i opty
malnego . spełniania przez rośliIlność: i zwierzęta fLIDk
cji biologiczne_} 'na rzecz środowiska. 

2) żapobieganielub ograniczanie szkodliwych oddżiały

wań na środowisko. które mogłyby niekorzystnie 
wpływać na iasoby i stanświaŁa . rojHnnego ' i zwie-
r'zęcego. ./ 

3) · zapobieganie. pochodzącemu z zewnątrz. zagrożeniu 

naturalnym kompleksom i tworom przyrody o' wyjąt
kowej wartości dla społeczeństwa i nauki. 

4) zapewnienie równowagi przyrodniczej. hiezbędnej do 
zachowania gatunków ginących. ochrony gatunków 
przed nadmierną eksploatacją i ochrony cennych eko-
systemów. . I" , 

Art. 34.1. Ochronę świata rośljnnego zwierzęcego 
zapewnia śię w szczególności w planach zagospodarowa
nia przestrzennego 'przez zabezpieczenie lasów i zadrze-, 
wień przed szkodliwym oddziaływaniemzaniecżyszczeń 
śroqowiska. 'zakładanie lasów. tworzenie zadrzewień lub 
skllpień roślinności, zwłaszcza udyjest to konieczne ze 
względu Da. potrzebę ochrony gleby i świata zwierz.ęcego. 

kształtowanie klimatu oraz inne potrzeby . związane z za
pewnieniem równowagi przyrodniczej i zaspokojeniem po-
trzeb ludzi w zakręsie wypoczynku. . 

2. Administracją lasów i inne jednostki organizacy j
ne d'ziałające w dziedzinie gospodarki l eś nej oraz wlas-

· ciciele lasów i gruntów leśnych nie stanowiących wlas
,ności PaIlstwa są obowiązani p;' owadzić ' sacjonalnq gospo· 
darkę leśną. , mającą na Celu zachowanie ró wnowani przy~ 
rodniczej i właściwej jakości srodowiska . 

3. ' Organy administracji państwowej oraz jednostki 
organizacyjne i osoby fizyczne prowadzące · działalność go· 
spodarczą śą obowiązane chronić lasy przed szkodliwymi 

· wpływami gazów. pyłów i ściekÓw. powstających \v żwiąz-
ku z dżiałalnoś,cią gospodarczą. . 

4. Rtllda . t:v1inistrów w drodze rozporządze~ia okr~śli 
szczegółowe zasady óchrony lasów ' przed szkodl.iwymi 
wpływami gazów. pyłów wydalilllych w wyniku , działal- ' 

ności gospodarczej prowadzonej prżez j.ed11ostki · organi
zacyjnei osoby fizyczne oraz wsady wspóldziałania tych 
jednostek i .osób z administracją lasów w celu ochr()ny 
lasów i likwidacji szkód ·wlasach. spowoclo\vanych zanie
czyszczeniami. 

Art. 35. 1. Zasadyochr~ny. cenny.ch ze wzg lędu na 
szczeg'ólne wartości naukowe ' lub społeczne albo unika.J
ność lub rzac,lkość występowania. twąrów przyrody OfllX 

obszarów o wyjątkowych naturalnych wartościach 'przy~ 

rodnicżych, a także zasobów dziko rosnących roślin ' idU.
ko żyjących . zWierząt. określa ją 'przepisy . o ochronie przy-
rody. . ' . . 

2. Zasady ocbJony zw.ierząt gospodarskich 
wychokr~ślpją przepisy s~czególi) e, 

'domo-



/ 

\-f 

/' 

' ,' 

. bzi'ennik Ustaw Nr 3 - - 14 Poz. '8 
--~--------------~----------------------~------------------

' . '. Art. 36. 1. Ogrody' botaniCzne i zooTogi czne że wzglę-
' «lu ' na -ich rolę społeczną; , dyd'aktyczną, 'wychowawczb~ 

, k.ulturalną, naukową i goSpodarczą podlegają ochronie nie~ 
Kbędnej do zapewnienia prawidłowej działalności irozwo
lu tych placówek. 

' jetlnostek ·osad rtfczych. Zmiana pr'ł:eznaćzenia terenów, na 
ktÓr'ych żnajduje się stdfqdizew, może być dokonana ' je
q.ynie za zgodll woje'Y0,<iy, • w miastach stopnia wilje- > 

. wódzkiego "- Ministra 'Admińistr,acji, Gospodarki Tereno
w.eji Ochrony Srodo~is'kił, · wyrażoną przed wszczęciem 

. . 2 . . Mirtister. ,Administracji, .Gospodarki · Terenowej postę})owania ' zmierzająceglI do zmiany, planu. . 
l Ochr,ony Srodowiska w drodze rozporządzenia okręśli " 3. ' .Przepis ust. 2 dotyczy rownież terenów jeszcze nie 

. • asady ochrony ogrodów botanJc~nych i ·zoologicznych. 'zagospodarowanych, lecz przeznaczonych, w planie , zago~ 
. , . .' , .podarowania przestrzennego na cele, o których mow~ w , 

Art. '37. Zabrania ' się niszczenia rośl'inI)Oścf .łużącej art. 42 ust. 2. ' 
:wiązaniu gleby oraz niszczenia roślin i . zwierząt· przyczy

. Iliających się- do !Oczyszczania 'rodowiska, a zwłaszcźa, 
:wód; . '-. ' . 

R oz d z i ił ł \ 5 

()chrona walorów 'lUajobrilzowych oraz "wYPoczyPkowych 
środowlBka. · ' , 

Art. 38. Walory krajobrazowe środowiska podlegaj4 
ochronie, ,polegającej na i,ch zachowaniu, kształtowaniu 
lub odtwarz~niu. 

Art. 39. Walory krajobz:azowe Środowiska, o Izc~eg~l
Ilej wartości ze względu na potrzeby społeczne, podlegają 
ochronie, której zasady i fOl'my określają przepisy o ochro
nie przyrody. 

Art. 40. Ochronę walorów krajobrazowych łrodowis
la i wynikające z niej zadania uwzględnia się w planach 
.połeczno-gospodarczych oraz w planach zagospodarowa
n,ia prżestrzennego. 

. . Art. 41. Rada narodowa stopnia wojewódzkiego mo
łe wprowadzić zakazy lub nakazy konieczne do zapewnie
nia ochrony terenów po'siadających walory wypoczynko
we i kr~jobrazowe przed ich n iszczeniem bądź utratą tych 
~~ruó~ . 

Rozdział 6 

Ochrona zieleni w miastach wsiach. 

Art. 42. 1. Rady narodowe, ' terenowe organy admi
nlsfracji państwowej i jednostki organizacy jne zapewnia
ją rpieszlwńcom miast korzystanie z przyrody ' żywej,prze
de wszystkim przez tworzenie terenów zieleni miejSkiej, 
łączących się --:- w miarę możliwośc i - z terenami ,zale
sion ymi. 

2. Przez zieleń miejską rozumie się zespoły r:os;[jn
ności, znajdujące się 'na te renach pJzeznaczonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego na cele wypoczynkowe, 
zdrowotne i estetyczne, w szczególnośc i parki, - zieleńce, 
:tieleń na ulicach i placach, zieleń izo lacyjną , pracownicze 
pgrody działkowe . . 

Art. 43. 1. Układ te renów zieleni miejskiej -powInIen 
zapewniać właści we , warunki zdrowotne , klimatyczne i wy
,poczynkowe, . niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkań

~ców miast. związanych i zamieszka niem, pracą i wypo-
czynkiem. . 

2. 'Przy zmianie przeznaczenia terenu zieleni Jlliej
.kiej . na inne cele stosuje się tryb przewidziany ·do opra
c owywania, 'uzgadnianiii i .zatwierdzaniapl iInu zagospoda
Jowania przestrzennego jednostki .osadniczej lub ' zespołu 

Art. 44. 1. Na ulicach, placiichi drogach publicznycft 
łrodki chemic.zne mogą być stosowane t ylko w ' taki spo- ~ 
.ób, agy nie szkodziły ziele'ni miejskiej . . 

2. ': Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wyko
rzystaniem sprzętu mechanicznego lub u rządzeń . technicz
nych, prowadzone w 'pobliżu drzew albo ich zespołów, mo
gą ' być wykonywańe wyłącznie w sposób nie 'szkodzący 
drzewom: 

3. Mi~isfer Administracji. Gospodarki Terenowej 
l Ochrony $rodowiska w drodze rozpo~ządzenia ustala ro
dzaje środkÓw, jakie mogił być stosowane w miejscach 
określónych w .ust. 1. oraz warunki ich stosowanię. . 

. Art. 45. Tereny nie przeznaczone pot!. zabudowę oraz 
tereny przewidziane do . zagospodarowariia w P?żniej
Izyin terminie, a nie wykorzystane r.olniczo, zagospoda
rowuje się zwłaszcza pOIlIze:f: zasadzenie . na nich r.oś lin
noś ci d'ostosowanej do 'otoczenia, z uwzględnieniem, okre
.u zagospodarowania , gdy ma. ono charakter czasowy. 

Art. 46. Prze.pisy art. 42-45 · stosuje się odpowiednio 
do terenów zieleni na 'obszarze:vsi o zw~rtejzabtidowie. 

Art. 47. 1. Tereny na obszarach wsi pokryte drzewo
,atanep! o .charakterze parkowym, stanowiące własność lub 
· będącew . użytkowaniu jednostek gospodarki uspołecznio
nej, obejmuje się ochronq jako park~ ' wiejskie, jeżeli nie 
podlegają przepisom o ochronie zabytków. .. 

2. Rada narodowa stopnia wojewódzkiego: 
l) ustanawia park wiejski, określa jego , granice oraz 

sposób wykonywania ochrony , .. 
2) moż'e uznać za park · wiejski tereny, Iia których znaj

duje się starodrzew, stanowiące także własność osób 
fizycznych lub 'Jednostek organizacyjnych nie .. będą- · 
cych jednostkami gospodarki uspołecznionej; 'nie do
tyczy to terenów zadrzewionych drzeWami owocowy -' 
.mi i terenów służących celom' kuf tu religijnego ·oraz 
cmentarzy. 
3. Minister Administracji. Gospodarki Terenowej / 

t Ochrony Srodowiska w porozumieniu z Ministrami Kul
' tury i Sztuki or~z Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w 

, drodze rozporządzenia, ' określi zasady uznawania t.erenów 
zadrzewionych na obszarach wsi za parki 'wiejskie, ochro-
ny tych park,ów i zarządzania nimi. 

Art. 48. 1. Jednostki 'organizacyjne i osoby fizyczne . 
!Są obowiązane utrzyniywać we właściwym stanie d rzewa 
1 krzewy rosnące na , użytkowanych nieruchomościach. 

2. Usunięcie drzew' i krzew.ów z terenów nierucho
mości może nastąpić za zezwoleniem terenowego organu 
IIdministracji .paftstwowej stopnia podstaWow,ego. Organ 
ten może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia 

. drzew lub . krzewów we wska,zań'e przez siebie. miejsce, je
żeli takie ' prżeniesie'nie ' jest możliwe, albo zastąpienia 
d rzew' 'lubkrzewów przewidzianych do usunięcia innymi 
drzewami lub krzewami. 

\. 

I 
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:l. Zez\>\(,olenie nausHn,ięcie Mzew i krzewów. z tel:en,u 
ni eruch.omoŚci wpisanej do rejestru . zabytków może być 
wydane , l'/ lko przy . zachQwaniu .wYłIlagań o~reślonych 
przepisami , o ochronie zabytk,ów. 

4. P rzepisu ust. 2 nie stosuje się do: 
l) drzew i krzewów w lasath i na gruntach leśnych, 
2) ' zadrzewieil; drzew i krzewów w gospodąrsti.'Vach rot

nych. ogrodach działkowych i sadach, 
3)' d rzew i krzewów" usuwanych 'z . terenów zieleni miej

skiej i z parków wiejskich w związku ltzahiegarnl 
pielęgnacyjnymi. 

Rozdział 1 

, /- . 

Ochrona środowiska przed ha.łasem I wibracjamI. ; 

Art. 49.. 1. Ochrona przed halase,ID i wibracjarnł po
l ega na zapobieganiu ich powstawania lub przenikania do 
ś rodowisk ,). . 

2" Jednostki orgąnizacyjne I osoby fizyczne zapew
niają ochronę środowiska ' przed halasem i wibracjamI 

, przez zaniechanie czynnościpowodującyeh hałas hlb wi
brację bąd.ż przez stosowanie odpowiednich środków tech
nicznych zapobiegających powśtawaniu albo przenikaniu 
dóśrodowiska hałasu' lub wibracji. a takie mających na 
celu zmnie jszenie ich natężenia. W miarę potrzeby należy 
izolowac ź ród ła hałasu lub wibracji w drodze ustanawia; 
ni a stref ochronnych. 

Art. '50. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 
ok reśli: 

l) dopuszczalne natężen(e hałasu I . wibracji W środo
wisku. 

2) obowiążki . organów administracji państwowej, jedno
stek _organizacyjnych oraz osób fizycznych, związane 
z ochroną ludzi i ,~rodowiska przed hałasem i wibra
cjurni, 

/' ' 

Art. 51. ' 1. Terenowy organ admin istracji państwowej 
stopnia wojewódzkiego ustala stan natężenia hałasu i wi
b rac ji 'N środowisku. 

2: J eże li halas lub wibracj e w środowisku przekra
cza ją dopuszczalne na tężenie, terenowy organ administra
c ji państwo"vej stopnia wojewódzkiego określa w drodze 
decyzj i. dla jedIlOslek orga nizacyjnych ', lub osóbfizycz
n ych, . dopu szczalny poziom ha łasu lub wibracji przenika
j ących do środov,riska. 

3.' Vi razie przekroczeni a dOPllszczalnego p oziomu ha
łasu lub wibracji określonego decyzją. o której mowa w 
li St. 2 .. terenowy organ administracji pailstwowej ' stopnia 
wo jewódzk iego może wstrzymać działalność powodującą 

przekroczen ie. , 

. 4. \ Al wypadkach określ on ych w ', ust. 3, n a Wriiosek 
zainteresowanego, organ wymieniony w tym priepisie mo
że ustalić te rmin do usunięcia przekroczenia dopuszcza!
nego poziomu hałasu lub wibracji, a w razie nie usunięcia 
go w tym terminie - wstrzym'd działalność powodującą 
przekroczeni~. 

Art. 52 . . 1. Przebieg oraz rozwiązania techniczne , tra! 
komunikacyjnych powinny ' zapewniać możliwie najmniej
sze udązliwości dla środowiska w zakresie halasu i ' wi
bracJi. 

2. Tereną~"f organ administr.acji pa.ństwowej, .stopnia 
. podstawowego może u~tanawiać, ograniczenia COQO cz~u 
,. pracy łub korzy stania ·z urządzeń techOłcznych oraz środ
,ków t fiHlsportu. i , komunikacjL stwarzających uCiążliWQści 
dla środowiska w zakresie hałasu i wib~ącji. 

Rozdział 8 

Ochrona środowiska ,przed odpadami I Innymi 
zanieczyszczeniamI. 

Art. 53. J ednostki organizacyjne oraz osoby fizyczna 
prowadzące działalność gospodarczą, ' W wybiku kt6reJ 
powstają odpady, są 'obowiązane chronić środowisko przed 
zanieczyszczeniem, niszczeniem lub innym ujemnym od
działywaniem tych odpąd6w oraZ postępować w sposób za
pewniającyochronę środowiska p rzed odpadami, uwzgl!-)d
niając w pierwszej kolejności ich gospodarcze wykorzy
stanie. 

Art. 54. L Odpady, których nie można wykorzystać 
gospodarczo, likwiduje się lub I,mieszkodliwia, gromadzi 
albo wylewa w miejscach wyznaczonych na ten cel w pia
nach zagospodarowania przestrzennego, w sposób zapew-
niający ochronę środowiska. . 

2. Obowiązki wymienione w u,st. CląZą na jednost-
kach organizacyjnych i osobach fizycznych, o kt6rych 
mowa wart; 53. ' 

3. Sposób usuwania l unieszkodliwiania odpadów g ro
żących skażeniem lub zakażeniem i innych szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wymaga uzgodnienia z te re
nowym organem administracji pailstwowej stopnia woje~ 
wódzkiego. -

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do usuwanid 
likwidacji surowców, produktów i innych mćlteriałów 

uznanych za nieprzydatne do wykorzystaniagospodar
czego. 

Art. 55. Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne 
wytwarzające opakowania oraz inne wyroby, które po wy
korzystaniu lubzuzyciu zagrażałyby środowisku, są obo
wiązane określić sposób ich p9wtóniego wykorzystania, 
a VI razie braku takich możliwości - sposób gromadzeniel 
lub likwidacji zapewniający ochronę środowiska . 

Art. 56. Terenowe organy administracji pćlllstwoweJ 
zapew:niają warunki organizacyjne i techniczne niezbędne 
dla ochrony środowiska, przed odpadami oraz dbają o 
utrzymanie porządku czystości na terenie ob j ętym ich. 
wlaściwością· 

Art. 57. 1. Utrzymanie porządku i czystości polega 
na usuwaniu z terenów miast i wsi o zwartej zabudowie 
oraz z poszczególnych nieruchomości odpadów i innych 
zanieczyszczeil powstających w związku z bytowaniem 
człowieka i jego / działalnością oraz na oczyszczaniu z~ 
śmieci. odpadów, śniegu, lodu i błota ulic, dróg i placów 
publ icznych. . 

2. Obowiązek, o kt6rym mowa w ust. 1. ciąży na: 

l) właścicielach i zarządcach nieruchomości, 
2) uiytkownikach lokali, nieruchomości oraz obiektów 

p rzeznaczonych do celów handlowych, gastronomicz
,n ych, magazynowych i innych cel6w gospodc'Hc~ych~ 

i I : : l i 
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jak też , obiektów przeznaczonych na cele użyteczności 
publicznej, , 

,, 3) 'kierownik·ach ·budów -' w ·stosunkucto nieruchomości 
będących terenami budowy, 

4) jednost~ach organiżacyjnych ' użytkJ:Ljących tereny 
śłużące kOlpunikacJi publicznej" , , ': 

5) terenowych organach administracji państwowej ' stop
nia podstawowego - w stosunku do terenów nie wy-
mienionych ' w pkt 1~. . 

~ 

, 
, Art. 58: Rada Ministr9w w drodze rozporządzenia 

określi: 

1) szczegółowezcidania terenowych' organów administra
cji państwowej w sprawach ochrony środowiska przed 
odpadan1i i przed imiymi' zanieczyszCzeniami, 

2) szczegółowe , ()bowiązkijednostek organizacyjnych 
i osób fizycznych, wynikające' z art: 53-55 i 57, 

3) zasady odpłatnego lub nie odpłatnego utrzymania po
rządkui .czystośCi przez komunalne przedsiębiorstwa 
(zakłady) oczyszczania. 

Rozdział 9 , 

\ 

Ochrona przed promieniowaniem. 

Art. 59. Substancje promieniotwórcze I urządzenia 

wytwarżające szkodliwe promieniowanie mogą być uży
Wane wyłącznie pod warunkiemzapewni.enia należytej 
ochrony przed .ich ~zkodliwym oddziaływaniem na ludzi 
I środowisko. '" 

Art. 60. l. Jednostki organizacyjne, które wytwarza.
ją, używają, przemieszczają lub prżechowują substancje 
promieniotwórcze albo używają urządzeń wytwarzających 
promieniowanie szkodliwe dla ludzi i środowiska, są opo~ 

wiązane stosować środki zabezpieczające przed .eddziały- " 
waniem źródeł promieniowania. , ,. 

2. Obiekty budowlane, w ,których Jest prowadzoąa 
działalność związana z wykorzystywaniem substancji pro
mieniotwórczych lub ' stosowaniem urządzeń wytwarzają
cych , promieniowanie szkodliwe dla ludzi i środowiska, 

,projektuje się, buduje,. eksploatuje, i likwiduje w sposób 
nie .stwarzającyzagrożenia dla ludzi i środowiska. ,Obiek
ty te w miarę potrzeby otacza się strefami . ochronnymi, 
o których mowa wart. 71 ust. 1. 

Art . . 61. Gospodarcze wykorzystywanie odpadów prze
mysłowych . zawierających -substancje promieniotwórcze 
nil.stępuje na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji 
Ochrony, Środowiska, wydanej po porozumieniu z organel]l 
właściwym w sprawach ochrony radiologicznej i PaIlstwo
wą Inspekcją Sanitarną. 

Art. 62. Jednostki organizacyjne, które wykorzystują 
substancje . promieniotwórcze lub stosują urządzenia wy
twarzające promieniowanie szkodliwe dla ludzi i , środowis
ka. są obowiązane prowadzić pomiary natężeń promienio
wania przenikającego do, środowiska. 

Art. 63. 1. Rada ' Ministrów w drodze rozporządzenia 
określi szczegółowe zasady ochrony przed promieniowa: 
niem szkodliwym dla ludzi i środowiska. 

2. Przepis ust l ' nie dotyczy ochrony przed ,promie" 
niowaniem joniZUJącym, . <której zasady określają przepisy 

, 6zcżególne. ' 

,' Poz. 6 

.•. : DZ lA Ł III " 

; " Wykonywanie ochrony" środowiSka. 

Ro zd z ia ł 1 

Obowiązki jednostek organizacyjnych osób : ' fiźycznych. 

Art~ 64. 1. Jednostki organizacyjne I osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą są~iązane zapew
niać ochronę środowiska oraz eliminować lub ograniczać 
uciążli,wości szko.dliwe dla- środowiska. ' ' ' 

, 2. JednostkI organizacyjne i oso.by fizyczneprowa
d2;ące . albo za~ierzające podjąć działalność, ktMa może 
bYĆszkodłiwa dlaśrodowiskil; są obowiązane zastosować 
środki zapewniającej~g<)o~hronę. 

Art. 65. Osoby fizyczne są obowiązane przestrzegać 
wymagań ochrony. środowiska również ' jeżeIikorzystają 
,Ze środowiska W celach , innych niż gospodarcze" a zwłasz
cza w c~lach turystycznych lub wypoczynkowych. 

Art. 66. Organy ądministracji państwowej oraz jedno'
stki organizacyjne i osoby ' fizyczne prowadzące . działal
ność gospodarczą są , obowiązane zapewniać ochronę środo
wiska w szczególności przez: 

1) rozmieszcżanie śr.odków produkcji w sposób najmniej 
szkodliwy dla środowiska, 

2) zapewnianie w przygotowywanet lub prowadzonej 
działalności gospodarczej wynHiganej ochrony elemen
tów przyrOdniczych lub ich części oraz przywracanie 
ich do właŚCIwego stanu, jeżeli w wyniku .działalnosci 
gospodarcżej utraciły swą wartość użytkową, 

3) dbałość o walory krajobrazowe środowiska, . 
-') stosowanie , w działalności gospodarczej technologii 

i rozwiązań technicznych stwarzających jak najmniej
sze iagrozenie lub uciążliwoŚci , dla środowiskćl, a w 
szcżególności' technologii małoodpadowych i ' bez6d-
padowydi, ' - ' 

5)budo\yę hib instalowanie oraz sprawne funkcjonowa
nie i ' eksploatację urządzeń chroniących środ~wisko, 

6) instalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej -oraz 
prowadzenie ' niezbędnych pomiarów, 

7) • uwzg'lędriianie , wymagań ochrony - ś~cidowiska w pro
. jektowanych, konstruowanych i wytwarzanych ma

szynach, urzą9,zeniach technicznych i innych wyro
bach, . 

, 8) gospodarcze wykorzystanie odpadów i ścieków albo 
skuteczne ich unieszkodliwianie lub. likwidację. -/ 

9) , wykorzystanie osiągnięć naukowych i technicznych" 
stosowanie środków ekonomicznych, prawnych i or
ganizacyjnych w Celu ochrony środowiska. 

Art. 67. 1. Pracownicy jednostekorga;'izacyjnych są 
obowiązani postępować ' w sposób zapewniający przestrze,
ganie wymagań ochrony środowiska. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiąza
ny órganizować pracę w sposób zapewniający , ochronę 
środowiska. a w szczególności: 

1) zapewniać przestrzeganie przepisów o ochronie śro
dowiska, 

2) zapewniać ' funkcjonowanie ' urządzeń chroniących śro
dowisko, 

3) zapewnrac usuwanie przyczyn zagrożenia lubnaru': 
szenia środ'owiska, 

4) powierzać , funkcje.' związane z zapewnieniem .ochrony 
: śradowiska.· osobom ' ,posiadającym odpowiednie przy~ 

gotD w anie za wodo~e. 
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R o zd zi ' ał , 2 

Ochrona. środowiska " w " d:iłalalnoscl InwesłYC'Y'J&eł.···",' , 

, Att. 68.1. Inwesto'r, projektant 'i wy~oDawca robót, 
każdy W. s,Woim zakresie ,2;,adań, sil obowiązańi: 

1) uwzględnięć w działalności inwestycyjnej wymagania 
ochrony środowiska, 

2) zapewniać'" stosowanie w budownictwie, zwłaszcza 

mieszkaniowym i budownictwie użyteczności publicz
Jlej ~ materiałów i elementów budowlanych skutecz-

. nie chroniących użytkowników obiektów budowlanych 
przed hałasem , i ' wibracjami, a także przed innym , 

. szkodliwymoddziaływaTIiem na zdrowie ludzkie. 

2. IIlwestor i projektant przy przygotowyWaniu in
westycJi o charakterze. gospodarczym są obowiązani sto
sować procesy technologiczne najmniej uciążliwe dla Śro
dowiska oraz racjonalnie rozwiązać problemy postępowa-

-,Jlia z odpadami i ściekami, w szczególności gospodarczego 
ich wykorzystania. 

3. Organ administracji państwowej ustalający miejsce 
realizacji inwestycji , oraz inwestor i projektant są obo" 
w'iązani zapewnić o'szczędne korzystanie z terenu potrzeb
nego dla podejmowanej inwestycji; 

4. Nowo wudowal}Y lub żmodernizowany obiekt bu
dowiany lub zespół obiektów nie ' może być oddany do 
użytku, jeżeli nie ' wykonano wymaganych przepisami lub 
przewidzianych w ramach danej inwestycji urządzeń chro
niących środowisko. 

5. Rozwiązania projektowe inwestycji mogących za
grozić środo~isku wYll!agają , uzqodnienia z terenowym 
organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego. 

Art. 6~. l. Przy lokalizacji inwestycji uwzględnia się 
. wymagania ochrony środowiska, wynikające. zp!anów za
gospodarowania przestrzennego i przepisów o ochronie 
środowiska. 

2., Rada Ministróww_, drodze rozporządzenia cmoże 
określić obszary wymagające szczególnej ochrony, naktó
rych lokalizowane ' inwestycje lub przedsięwzięcia budow- \ 
lane wptywająceniekorżystnie na środowisko wymagają 
~gody Ministra Administracji, ,Gospodarki Terenowej , 
i Ochr~i1y Srodowiska. ' 

, Art. 10. 1. Organ administracji państwowej właści
wy , w sprawach ochrony środowiska może zążądać od in
weslora, a , także od właściciela, lub zarządćy obiektu bu
dowlanego albo zespołu obiektów, przedłożenia opinii sp 0- ' 

n;ądzonej przez wskazanego rzeczoznawcę co do oddzia
ływania inwestycji lub obiektu budowlanego albo zespołu 
obiektów na środowisko . • 

2. Koszty opinii, o któręj mowa w ust. 1, ponosi in
westor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego lub 
zespołu obiektów. 

3. W razie nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie 
żądanej opinii jej wykonanie może być zlecone na koszt 
zobowiązanego. 

4. Opinie dotyczące ochrony środowiska opracowują 
wpisane na listę rzeczoznawców szkoły wyższe, placówki 
naukQwe, instytuty naukowo-badawcze oraz ' jednostki or
gi;lriizacyjne prowadzące działalność nau~.owo-b{ld~wcżą, 

- jak też ' stowarzyszenia naukowe, naukowo-te.ehniczne 
i osoby fizyczne. Listę tę ustala i prowadzi Minister, Admi
nistracji, G.ospodarki ' Terenowej i Ochrony Środowiska. 

R .ozd z La ł 3 

Qgran;iczenia w k-or ży staniu. ze środowiska. 

Art. 71. , 1. W wypadku gdy ' mimo, zastos.owania od
powiednich rozwiązań technicznych 'nie mogą być wyeli
minowane lub ograniczone szkodliwe oddziaływania na 
środ.oWisko, powodowane działalnością ' wykonywaną w 

,obiekcie budowlanym al bo na terenie ' nieruchomości, . je~ 
- żeli równocześnie za utrzymaniem takiej działalności prze
mawia interes społeczny, dla tego obiektu lub nierucho
mości może być utworZDna strefa 'ochronna . 

2. Rada Ministrów W drodzę rozporządzenia określi 
zasady tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych . 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy stref, których zasady 
tworzenia i zagospodarowania określają przepisy ,szcze
,gólne. 

Art. 72. Przy wprowadzaniu, przewidzianej przepisa
mi o ochronie środowiska, ochrony zasobów przyrody ży
wej, niektórych tworów przyrody lub obszarów o cennych 
walorach krajobrazowych określa się zasady korzystania 
z nich oraz niezbędne zakazy i nakazy. dostosowane do 
przedmiotu ochrony i jej zakresu, umożliwiające zacho
wanie chronionych wartości przyrodniczych lubkrajobra
zowych. ' 

Art. 73. 1. Zabrania się: 

1) budowy lub rozbudowy obiektów wpływających 

szkodliwie na środowisko na obszarach, które wyma-
. gają szczególnej ochrony, jak:parkinarodówe, rezer
waty przyrody, parki krajobrazowe, obszary krajobra
zu chronjonego" obszary uzdrowisk, miejscowości tu
rystyczno"wypoczynkowe, - obszary, na - których znaj
dują się źródła zaopatrzenia w wodę miast, wsi lub 
zespołów jednostek ,.osadniczych, 

2) budowy lub , rozbudowy, w ' granicach ' administracyj- ' 
nych' miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi, za- ' 
kh~d,ów produkcyjnych albo usługowych, stwarzają
cych zagrożenie ,. dla zdrowia ludzkiego, 

3) , wznoszenia w pobliżu morza, jezior, innych zpior,Ili,. 
ków wodnych, rzek i kanałów, kraJobraiowych punk
tów widokowych lub na terenach o szczególnych wa
lorach krajobra:zowych obiektówbudQwlanych naru
szających walory krajobraz.owe środowiska, uniemoż-_, 
liwiających do nich dost~p albo utrudniających lub 
uniemożliwiających zwierzętom dziko żyjącym dostęp 
do łVód. 

, 2. Napowietrzne l podziemne linie kabl.owe oraz linie 
. komunikacyjne i inne urządzenia liniowe' przeprqwadza 
się i wykonuje w sposób . zapewniający zachowanie , walo
rów krajobrazowych środowiska oraz ochronę przed szkod
liwymi ' uciążliwościami dla środowiska. 

3. Ograniczenia w zagosp.odarowaniu terenu, o któ
rych mowa W ust. l i 2, uwzględnia się w planach zago
spodarowania przestrzennego j w decyzjach organów ad
ministracji państwowej, ustalających lokalizację oraz miej
sce i warunki realizacji inwestycji budowlanych._ 

Rozdział 4 

Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

Art. 74. 1. Konstruktorzy, pr.ojektanci i producenci 
maszyn i innych urząclz.entechnicznych, :W tym $rodków 
komunikacji i transportu, są obowiązani zapewnić,abY 

.. , 

-
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maszyny 1. inne · urzą<;lzenia teclin1cZłl'e 'Odpowiadały wyma-
· gani oOl ochrony· ś·rodowis.ka. 

2: . Ivlaszyny i inne urządzenia te~hrikiziie, o których 
'mo~l;'a w 'usLL 'przed "dopuszczeniem (jo produkcji podda~ 
je Się ocenIe co d'o zgÓdności z wymąganiami ochrony śro-
·f!owlska. . ' - . .. 

3. Oceny. o której mowa w ust. 2.· ·dók~l1ująjednostki 
powolilne do oceny jakościowej bądź do podejmowan'ia 
,decyzji o c!oPllszcze'niu d·o produkcji lub do obrotu albo do 
' użytko\vania lub eksploatacji. ." . 

4, Maszyny i in'ne urządzenia techniczne, ~ których 
mowa w ust. L nie mogą być wprowadzane do produkcji 
Ilnile ż kierowane do oł)rotu .0ra2; przeznaczane do użyt
kowania lub innego' wykorzystania, jeżeli nie spełniają 
ustalonych wymagań ochrony środowiska. 

. Art. 75. 1. ' Producenci maszyn i innych urządzeń tech~ 

nislrai innego organu · lub- organizacji .z wpioskiem 
o wstrzymanie pruc!ukcji albo importu ma,szyn , j -_ inńyc;h 
tlrząd.zeil szkodH'wych dla · zdrowia -!'udzi lub powodują
cych szkodliwe uciążliWOŚCi dla śroqowiska, produkowa
nych albo importqwąnychprz.ez , podległą lub, nadzoło-

. waną j~<i.nostk.ę orga;nizacyjpą. ' ' 
. . . I . 

Art. 79 . . 1. Przepisy a~f 74-'-78 stosuj~ się ;C1powied
nio do produkcji i dostaw paliw oraz wyrobów" riie ' będą
'cyen mas'zyn'amT i in'nymi urządzeniami technicz~ymi,; " . 

2. Rada Ministrów w ' drodze rozporząd~enia' mo±e 
określić ' szCie'gołowe wymagania, jakim . powinny .· odpo
wiadać. że'względu ria potrzebę ochrony zdrowia: ludzi 
i środowiska. paliwa oraz wyroby niebędqce maszynami 

innymi urządzenta:mi technitznymi. 

. '. 

nicznych. które przy niewłaściwymużywaniu lub stosowa- D'Z I A Ł IV 
- niu mogłyby zag rozić środowisku. są obowiązani dołączyć 

'do nich pouczenia co do sposobu ich używania lub stoso- Odpowiedzialność. za skutki naruszenJasłanu środowiska. 
· wanid ze \vzględu na potrzeby ochrony środowiska. 

2. Producene::i maszyn i innych urządzel'l techniCznych, 
w których w drodze konstrukcyjnej nie można zapewnić 
wymagarl ochrony środowiska. są obowiązani wyposażyć 
Je )v odpowiednie za bezpieczenia chroniące środowisko. 

Jeże l i · jednak użycie zabezpieczenia jest za:leźneod wa
runkó.w 'w ystępujących przy eksploatacji lub użytkowaniu, 
obowiązek zabezpieczenia' ciąży równieżną użytkowniku, 

· który ponadto jest odpoWiedzialny za prawidłowe jego 
· .tosowa nie. . 

3, Producenci .maszyn i ' innycf\ urząd zen technicznych 
• " obo\viązani: 

1) dokonywać bieżąco analizy ich rozwiązań kcinstruk· 
lcyjnych co do możliwości wyelimiriowania lubzmnieJ

. szenia stopnia szkodliwośCi dla środ owi sk1t;, 

2) zdopatrzyć je, jeżeli podlegają ocenie, o której mowa 
w arf; '74 ust. 2 i 3. w świadectwa stwierdzające speł
ni enie ' ustalonych wymagań ochrony środowiska. 

4. Gżytkownicy maszyn . i innych urządzeń technicz
nych są obowiązani przeprowadzać iCh okresowe końtrole 
co ,do spełniania przez nie wymagań ochrony środowiska. 

5. Zabrania się używania maszyn i innych' urządzeń 
technicznych, nie spełniających ustalonych wymagań 
pchony srodowiska. 

Art. 76. 1. Terenowy orga'n administracji pallslwowej 
stopnia podstawowego może nakazać użytkownikowi Dla
lizyny lub innego urządzenia technicznego wykonanie w . 
. okreś lonym czasie ocJpowiednich czynności zmierzających 
do og nmiczenia ich uciążliwości dla środowiska. 

2, VV wypadku niezastosowania się użytkownIka ma
szyny lub innego urządzenia techniCznego do ustaleń, o 
których mowa w ust. L terenowy organ adlPinistracji pań
stwowej stopnia wojewódzkiego moźe nakaza<;: unierudio
Ulienie maszyny lub innego urządzenia technicznego. po
wodu jących uciążliwoś ci dla środowiska. 

Art. 77. Maszyny i inne urządzenia techniczne impor
towane powinny odpowiadać wymaganiom ochrony środo
wiskIl określonym pols'kimi przepisami prawnymi , t nor
Uldm1. 

. Art. 78. Minister Administracji. Gospodarki Tereno· 
.wej i Ochrony Środowiska występuje do właściwego . mi-

Art. 80. Jednostka. organizacyjna o raz . osoba fizyczna . 
ponosi prżewidzianą prawejIl cywiln)'m odpowiedzialność 
za szkody 'wynikające z działall lub zaniechań wpływają
cych 'szkodliwie na środowisko. 

Art.Sl. 1. ' Właściciel lub posiadacz nieruchomości. 
z kJórej korzystanie jest połączone z uciążliwosciarni po
wodowanymi naruszeniem przepisów '0 ochronie środowis
ka, może wystąpić do sądu z toszczeniem <> zaniechanie 
takiego naruszenia przeci'iy.ko jednostce orga.nizaf;yjnej lub 
osobIe fizycznej dopuszczającej się. nar:uszeni'a. / . . : . 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz inny jej 
pracownik . . któ ry wskutek niewykonanja lub nienależytego 
wykonania obowiązków pracowniczych spowodował na
ruszenie 'stanu środowiska pociągające za sobą powstanie' 
szkody. ponosi odpowiedzialność na za'sada{:h określonych 
.w przepisach prawnych. 

Art. 82. 1. Jednostka organizacyjna oraz osoba fi· 
zyczna, wykonująca ' działalność gospodarczą wpływającą 

szkodliwie na środowisko. jest obowiązana podejmować 
dzialania mające na celu usunięcie przyczyn szkodliwego 
oddziaływania na środowisko lub zagrożenia i plzywróce-
niesrodowiska do stanu właściwego. . 

2. Terenowy organ administracji państwowe j stopnia 
wojewódzkiego może ustalclć w drodze decyzji zakres 
i sposób wykonania obowiązku. o którym mowa w ust. 1. 
biorąc pod uwągę. interes. społeczny, istniejący stan znisz
czenia llib zagrożenia środowiska oraz faktyczne możli
wości w y konania obowiązku. 

3. W razie braku możliwości wykonania obowiązku, 
o którym mowa w ust. 1, -terenowy organadmini.stracji 
pailstwowej stopnia wojewódzkiego zobowiąże jednostk~ 
organizacyjną lub osobę fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą do uiszczenia na rzec.z Furiduszu Ochrony 
$rodowiska kwoty pieniężnej odpowiadającej . wysoko$ci 
szkód wynikłych z naruSzenia stanu środowiska. 

Art. 83. 1. Jeżeli mimo zastosowania środków prze
widzianych przepisami ' o ochronie środowiska ąkreślona 

dział~llność w znacznym stopniu pogarsza stanśrodowisk.a, 
a w szczególności zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu .
Minis~er Administracji, Gospodarki Terenowej i 'Ochrony 
Środowiska występuje o usunięci.e zagrożenia do: 
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\ . ' .1) ' właściwego ministraclub terenowego o[()anu admini" 
stracji ' państwowej stopn'ia wojewĆld~k'iego - w sto
sunku do podporządkowanych im jednostek ,organiza
cyjnych, 

2) iarządu centralnego - ~wiązku spółdzielni lub zarządu 
głównego ' organizacji społecznej -- w stosunku do 
,zrzeszonych lub podporządkowanych im jednostek or
ganizacy jnych, 

określając środki, które należy zastosować W celu usunię~ 
cia zagrożeń. 

· 2. W wypaąk:u niez!lstosowania środków, o ,których ' 
mowa w ust. 1, MinisterAdiDjnt~tI ll.c j i, Gospode.rki Tereno
.wej i Ochrony Srodowiska występuje ~ó właściwych orga
nów o wstrzyman!e takiej działa l ności.. 

Art. 84. 1. Właściciel nieruchomości położonej w 
atrefie ochronnej (art: 71 ust. 1) lub na obsza.rzeobjętym 
ochroną, oktÓfej mowa wart. :12, albo na terenach ,zieleni 
miejskiej lub W obrębie parku wiejskiego może żądać wy
kupu lub zaą:tianyn,ieruchomości na inną, jeżeli korzysta
nie z niej w sposóiY' dotychczasowy byłoby związane 
It istotnymi. ograniczeniami lub utrudnieniami. 

/ '. . " , 

2. W sprawach wykupu lub, zamiany , nieruchomości, 
., ;'której moWa wus.t. 1, właściwy lest terenQwy organ 
.dministr~tji państwowej stopnia wOjewódzk,iego. Cenę 
wykupu ustala się i wypłac~ według zasad określonych 
w 'przepisach o wywłaszczaniu nieruchomości. Koszty na-

- bycia lub zamiany ' nieruchomości ponosi jednostka orga
,nizacyjna. określona przez terenowy organ administracji 
państwo)Vej stopnia, wojewódzkiego . . 

3; Przepisy ust. '1 ' i 2 stosuje się odpowiednio w wy~ 
padku oddalenia przez sąd powództwa" o zaniechanie na
ruszenia, Ś'rodowiska (art. 81ulit. 1) oraz do użytkownika 
wieczystego nieruchqmości. . 

Art. 85. Jednostka gospodarki uspołecznionej, będąca 
Właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości położonej 
n'a obszarach; o których mowa wart. 84 ust. 1, może żądać -
przekazanJa innej nieruch01llości na zasadach · określonych 
w odrębnych przepisach, jeżeli korzystanie z nieruchomoś-

. ci w sposób dotychczasowy byłoby związane z istotnymi 
ograniczeniami lubutrudnienianii. 

DZIAŁ V 

Srodki ekonomiczne ochrony środowiska. 

Rozdział 1 

Opłaty za korzystanie ze środowiska, 

Art. 86 • . 1. Za gospodarcze korzystanie ze środo~iska 
ł za wprow.adzanie wnim zmian l?obiera się· opłaty. 

2. Opłaty pobiera się za: 

1) szczególne korzystanie z wód, 

2) wprowad~anie zanieczyszczeń do powie~rza Il.tmosfe
'Tycznego, 

3) usuwanie drzew, 

4) wykou:ystywanie gruntów rolnych leśnych na ~me 
cele, 

5) składowa~ie pdpadów, . 

• 

. 3. Rada Ministrówwdwdze !Qzphrządzenia określi 
zjikres i . WYS9k:ośĆ~płat, o. któryd,l: :mo~a W ust, 2, zas~dy 
1 tryb ic-hustal.ania i pobietąnia. 

~. · RadaMinistrów - .wdrodze rozporządzenia może 
wprowadziĆ opłaty za inne r'qdzaje . korzystania ze . śr.oQ.o
·wiskalub wprowadzania w nim amiananiżeliwymienione 
w ust. 2, określajllc jednocześnie zasady i tryb. ich u~tala-
nia i pobierania. .. _ 

5. P4epis ust. 3 nie dotyczy opIat, których zakres, 
:wysokość i :r;asady ustalania. ~egulujll przepisy sztzegófn •• 

~ . : 

R o z dz i Ił I :2 

Fundusz Ochrony Siodowlska. 

Art. 17. 1. TworzY$lę Flll!dllsz Ochrony Srodowiska. 

2. Dochodami Funduszu Ochrońy Srodowiska 54 
wpływy, o których mowa wart. 82 ust. 3, wpływy z opIat 
przewidzianych wart. 86 ust. 2, nie stanowiące dochodów 
innych funduszów określonych odrębnymi . przepisami. 
praz WPływy z kar prz.ewidzianych , wart. 110. 

. '3. Dochodami Fundu.szu Ochrony Sr.odowiska m,ogą 
byĆ także dobrowolne świadczenia pieniężne i rzeczowe 
praz inne dochody określone przez Radę Ministrów .. 

Art. 88. 1. Srodki, Fl\nduśzu . Ochrony Srodowiska 
przeznacza się na pokrycie kosztów lub dofinansow~nie 
działalności zmierzającej do ochrony środowiska,. ' a w 
szczególności na: 

1) realizację zadań inwestycyjnych, 
2) dofinansow'anie czynówspołec:?:nycł1 ludności, 
3) . działalność związaną z zagospodarowanIem odpadów 

i wprowa'dzaniem technologii ich likwidacji. . 
~) inne wydatki na cele związane z ochroną środowiska. 

2. .Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: oRreśl1 
szczegółowe zasady tworzenii'i. i wykorzystywania Fundu
BZU Ochrony Srodowiska oraz Oigany właściwe do gospo
darowania tym · Fundus; em. 

DZIAŁ VI 

Organizacja ochrony środowis.ka. · 

Rozdział 1 

Organy \ ochrony środowiska. 

Art. 89. 1. Właściwi ministrowie zapewnią warunki 
niezbędne do realizacji prz;episów o ochronieśro<;lowiska 
przez pódlegle im ,00aż nadzorówane jednostki organiza
cyjne. 

2. Nadzór i k;ontrolę nad wykonywaniem zadań w 
dziedzinie ochrony środowiska przez organizacje spółdziel-
cze i społeczn~ -SP~i1wują: ' . 

1) związki spółdzielni - w stosunku do zrzeszonych w 
nich spółdzielni, 

2) zarządy główn-e organizacji społecznych - w . stosun
ku . do podporzącl.k{)wanych im j~dnostek organizacyj
nych zrzeszopych w nich organizacji. 

/ 

.. 
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Art: 90. · 1. Rady narod{)we . ter~nowe orgilny admi- 2. Do zakresu działania Państwowej ~ady Ochrony 
nistracji panstwowej zapeymlaN warunki niezbędne do .$rodÓwiska należy przygotowywanie dla ' Rady Ministrów, 
realizacji przepisów o ochronie środowiska na terenie P.fezydillm Rządu i Prezesa Rady Ministrów opinii w spra
objętym wlaś!':i~ością tych organów , oraz .przez podległe . wach ochrony środdwiska ' oUlz przects'tawlanie tym ' Ol ga
im i nadzorowane jednostki organizacyjne. ,'.' riqm , propozycji i wpiosków zmjer~ających_ do tworzenia 

2. Rady narodowe ~chwalają pl ogramy ochrony ŚlO- warunków ochrony _ środowiska oraz do zachowania lub 
' dowiska i okresowo w.ysłuchują ' sprawozdań terenowych poprawy jego stanu. 
organów admir;istracji państwowej o realizacji ustawy. ' 

Art:. 91. Rady narodowe i terenowe organy ad~ini
stracji pańs~wowej sprawu4ą kontro,lę przestrzegania i stq
sowania przepisów o ClchIbnle środowiska na terenie obję-
tym właściwością tych organowo ' 

Art. 92. 1. Mini-ster Administrpcji, Gospodarki Tere-
- nowej i Ochrony Środowiska koordynuje działalność orga

nów administracji państwowej, organizacji spółdzielczych 

i społecznych w dziedzinie ochrony środowiska oraz spra
wuje kontrolę ~rzestrzegania i stosowani~ przepisów usta
wy, ' udziela wyjaśnień w sprawie ich wła,ściwego stosowa
nia, a także ocenia stan środowiska zachodzące w nim 
zmiany.: 

2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia okreś li 
szczegółowe zasady i t.ryb wykon ywania ' koordynacJi. 
o której mowa w ust. 1. 

Art. 93. Ministrowie wydają, należące do ich właści
wości, przepisy dotyczące ochrony środowiska w porozu
mieniu z Ministrem Administracjii Gospodiuki Tereno:wej 
i Ochrony Środowiska. -

Art. 94. 1. Tworzy się Państwową Inspekcję Ochrony 
Środowiska. 

2. Państwowa Inspekcja 'Ochrony $rodowiskapodle-
ga Ministrowi Administracji, Gospodarki Tereno~,'ej 
i OcluQriy Środowiska. 

3. Na czele Państwowej Inspekcji Ochrony $rodowis
ka , sto; Główny Inspektor Ochrony. Środowiska , powoły
wanyi , odwoływany przez Prezesa Rady MinIstrów na 
wniosek MiIlistr~ Administracji. ' Gospodarki Terenowej 
1 Oćhrony Śródowiska. ' 

Art. 95. Zadaniem -~ paIlstwowej Inspekcji Qchrony 
Środowiska jest , 

' 1) kontrola przestrzegania 
ustawy , ' 

stos,owani " przepisów 

2) ' prowadzenie bądź' inicjowanie badań mających na cel u 
ocenę stanlI środ'owiskai zachodzących w nim zmia,ll, 

3) podejmowaniedziałan twon;ących ' warunki zapobiega
nia zagrożeniom ś'rodowiska OrtlZ przywrilCimia go ' d~ 

- stanu wła ściwego, 

4) popularyzowani ~ zasad ochrony Środowi sk.a, 
5) wy konywanie innych zadań o'kre~ lonych w ustawie. 

Ar,t. 96. Rada Ministrów w d rodze rozporządzenia 

określi szczeqółowy zakres działania ' oraz or9anizację 
Państw:owej Inspekcji Ochrony Środowiska-, a także za.
-sady i tryb wykonywania przez ten organ oraz p~zez k
renoweQI:gany administracji państwowej kontroli w za
kresie ochrony środoy.riska ; jak też zasady współdziałania 
ti'{;h o rganów, 

Art. 97. 1. Tworzy się' Państwową· Radę Ochrony Sr~
dowiska jako org a'fl dóradczy i optnioda'wczy Rady Mini
strÓw w sprawach ochroriy. Środowiska. 

/ 

" " 

, 3. , Przewodnicząc~go Państwowej Rady Ochrony Śro
dowiska i. jej członków , pow_ołuje Prezes Rady Ministrów. 

~ '\ 

4. Rada M;inistrów w drodze ' rozporządzenia , ' określi ' 
organizację, szczegółowe zasady i zaJues działa:n~a Pań-
stwowej Rady Ochrony $.rodowiska. . , 

• • - I 

Art. ,98. Rada , Mini'strów w drodze , rozpO,rząd~enia 
określi zasady wsppłdziałania w zakresie ochrony śr.odo
wiska terenowych organów administracji państwowej z in
nymi organami i jednostkami ' orgal}izacyjnymi. 

Rozdział 2 

Udział samorządu mieszkańców miast · I wsi, samorządu 
robotniczego oraz związkó~z:awodowych I ronych o%Ja
nlzacji ' społecznych w tworzeniu warunków ochrony śro- , 

dowiska. ' 
" 

Art. 99. 1. Samorząd mieszkańców 'miast i w~L samo
rząd robotnićzy oraz związki zawodowe i imie organizacje " 
społeczne zainteresowane ochroną ,środowiska ze . względu 
na przedmiot swego działania mogą podejmować działal~ 

nośćsprzyjającą' ochronie środowiska, i zmierzająq do 
urzeczywistnienia prawa obywateli do korzystania z jego 
wartości, pole9ającą w szczególności na : 

1) , kształtowaniu właściwego ' stosunku do środowiska, ' 

sze rzeniu zrozumienia celów ochrony środowiska oraz 
propagowaniu, spraw oChron.y śr9dowiska i poczynań 
zmierzających do za,pewnienia tej ochrony, ' 

2) inicjowaniu i podejmowaQ.iu społecZnych az~ałań do
tyczących ochrony środowiska, 

3) inicjowaniu , i , podejmow.aniu działem dotycżących 
właściwego stosunkI.! do zwierząt i innych składników 
przyro?y żywej, 

A) zgłaszaniu ",niosków mających na celu , ochronę śro

d()\viska vi działalności ' inwestyc:yjnej i eksploatacyj
nej oraz zmierzających do poprawy jego stanu, 

5) współdziałaniu z jednostkami gospodarki uspołecznio'
nej w opracowaniu i tealizacji programów i planów 
działania zmierzającyc;h do poprawy stanu środo~'>i.ska, 

, \ . 
6) 'zwiększaIllu społecznego wpływu na działalriość za

kładów pracy w celu zapewnienia ,optymalnej' efek
t ywnośCi poczynań na rzecz ochrony środowiska, 

7) ', org~njzowaniu spo1kall mających ~a celu rozszer-zen!.e 
zainteresowania' problematyką ochrony śrOdowiska, 

8) wykonywaniu innych uprawnień prze.widzianych w 
u$tawie. . 
2. Organom samorząau mieszkańców miast I wsi , oraz 

związkom zawodowym i innym organizacjom ~połecznym 
może być powierzone sprawowanie funkcji społecznych , 
of9a1'iÓW ochr;ony środowiska, wykonywanej we współ
działaniu z terenowymi ' organami administracji państwo-
wej PaństwOwą. Inspekcją Ochrony Srodowiskl1. ' 

, -. . 
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J. Orgamzacjom społecznym moze być powierzone 
tworzenie str.ażyqthrony środowisk/l. 

. I 

4. Konferencje samorządu robotniczego i związki za
wodowe mogą powoływać . zakładowe ' komisje ochrony 
środowiska oraz społecznych\nspektorów ochrony środo
wiś.ka w celu organizowania i' przeprowadzania społecznej' 

I 

organów ?dminlstracji panstwowej stopnia podstawowego 
Jednostek orgamzacyjnych. 

2. Przez nadzwyczajne zagrożenieśrbdowisk:a rozu-
mie się zagrożenie spowodowane gwaltownym zdarzenrem. 
nie ' będącym klęską ~ywiołówą, ktQre może wywolać 
znaczne ~zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stil-O 

kontroli ochrony środowiska przez zakłady pracy. , nu, stwarzające powszechne niebezpieczeilstwo dla ludzi 

, Art. 100. 1. Organiźacje, o których mowa -wart. 99 
ust. l, mogą występować do właściwych orgą:nów admini
stracji państwowej o zastosowanie środków zmierzających 
do usunięcia zagroźenia środowiska, jak: ' też występować 
do sądu z roszcźenie'm o zaniechanie naruszeniaśrodowis
ka na okręślonym terenie'i' przywrócenie stanu poprzed
niego lur> naprawienie zaistniałych w ,związku z tym szkód 
oraz o zakaZanie lub ,ograniczenie działalności zagrażają-o 
ceJ środowisk~. 

2. O~gany administracji państwowej decydujące o lo
kalizacji oraz .0 ,wyznaczeniu miejsca realizacji inwestycji 

. buąowlanych, przed wydaniem decyzji dotyczącej inwesty
cji .0 duzym wpływie 'na środowisko, informują o przygo-' 
t~wywanych prżedsięwzięciach organizacjespoł;s:zne właś
CIwe ze względu na przep.miotswego· działania; organiza-

,cje te w określonym terminie, ;nie krótszym niż 14 dni, 
mogą zgł9sić swe wnioskt i I zastrzeźenia. 

3. Właściwy organ administracji państwowej -ro~pa
trzy zgłoszone wnioski i zastrzeżenia oraz zawia.domi 
o sposobie ich załatwienia . ąrganizacje społeczne, które 
zgłosiły ~ioski i zastrzezenia. 

Art. tot.' Orgańy ad·ministracjipaństwowej udzielaJ" 
P'\lmocyorganizacjomspołecznym w ich działalności w 
dziedzini~ ' ochrony ś;rodowiską. 

Art. 102. Terenowe organy administracji pańs(wowej 
mogąporwierzać 1ednostkom organizacyjnym lub osobom 

. fizycznymi na- ich wniosek lub za ich zgod..ą, Junl:tcje spo
Jeczny1:h opiekunów . środowiska, określając każdorazowo . 
pąedmiot i zakres powierzonych im zadań. 

, 

Art. 103. Racla Ministrów w drodze rozporządzenia 
możeokreśHć: 

l} zasady wspóldziałaniaorg,anów administracji państwo
wej ze , zwią2'kami zawodowymi i innymi organizacja

' mi społecz_nymi w sprawach ochrony ś rodowiska, 

2) wsady sprawowania funkcji społecznych org.nów 
ochrorty środowiska przezzwiązkj zawodowe i inne 
organizacje śpołeczne. 

3) za-sady powierzania oraz sposób pełnienia funkcji spo
ł.ecznych opiekunów środowiska, 

4) zasady tworzenia przez organizacje społeczne straży 
ochrony środowiska oraz zakres i tryb dzialaJlia tej 
~traży. 

I 
R o z dz i a ł 3 

~adzwyczajDe zagrożenie środowiska~ 

Art. 104.1. W r'azie nadzwyczaj~egozilm~ż~nia śro-, 
Go-wiśka terenowy organ administracji państwowej stopnia 

• wojewódzkiego' podejmuje działania i stosuje. środki' . nie
zbędne do usunięcia zagrożenia i jego skotków, okfeśliljąq 
w Silczegó]ności związane. z tym obowiązki terenowych 

/ . 

środowiska. . 

Art. 105. '1. Jednostki org.anizącyjne i osoby fizyczne 
są obowiązane bezzwłocznie zawiadomić terenowy organ 
administracji państwowEd lub najbliższy organ Milicji 

. Ohywa,telskiej <> wystąpieniu nadzwyczajnego zagrozenia 
środowisk~~ 

2. Terenowe organy administracji państwowej, na za
sadach określonych w przepisąoch o świapczeniach w cel u ' 
zwalczania klęsk . żywiołowych, mogą wprowadzić ' obo'
wiązek ś-wiapczeń osobistych i rzeczowych dla .celów zor
ganizowanej akcji społecznej na rzecz ochrony nadz('"'Y
czajnie. zagro~onegośrodowfska. . 

. 3. Jeżeli nadzwyczajne zag.rożenie środowiska swoim ' 
zasięgiem przekracza granice jednego województwa tub 
zagrożenie to może spowodowa.ć szczególnie .poważne 

skutki dla hl,1zi lub środoWiska albo dla gospodarkfnaro
!:lewej, dział.uda i środki niezb.tdne do usunięcia zagroże
nia . i jego skutków podejmuje Mini~ter Administra.cji,. Go
spodarki Terenowej i ·Ochr.ony Srodowiska w porozumie
niu z zainteresowanymi mi~istrami; w takim wypadku Mi
nistrowitemu przysługują uprawnienia, o których mowa 
w ust. 2 i wart. 104 ust. ,1. 

DZI At VII 

Pr~eplsy ~ame. 

Art. 106. Kto wbrew przepisom ciążącemu na ' riim~ 
obowiązkowi: 

'-' 
l} nie przeprowadza wymaganych pomiarów (art. 28 

ust. 2 i art. 62), . 

2} 'przy przygoto\yywaniu i wykonywą.niq robót ziem
ny<;h, zmieniających stosunki wodne, nie stosujeśrod
ków niezbędnych do zachowania równowagi przyrod
niflZej(art. 20 ust. 1)'aloo narusza warunki prowadze
nia ro.bót, o których mowa wart. 20 ust. 2, 

3) nie przestrzega zakazów wprQwadzonych na podsta
wieart. 32. narusza zakazy !ub nakazy mające na celu 
ochronę walorów' wypoczynkowych i k~ajobrazowycn 
okre~lonego terenu (art. 41) albo naruszaobowiązu-

; jące zasady post.ępowania ustalone w akcie o uznaniu 
określonego terenu za park wiejski (art. 41) bądźŁeż 
narusza zakaz pogarszania warunków korzystania" ze 
śrOdowiska (art. 73),,, - -

4) niszczy roślinnoŚć słuzącą wiązaąiu gle8y albo rośliny 
lub zwierzęta pfZyc'zyniające się do oczyszczania: śro
dowiska (art,: 37), stosuje środki chemiczne,wykonuje 
roboty ziemne lub korzysta ze sprzętu mechanicznego 
albo urządzen technicznych w· sposób powodujiWY' 
uszkodzenie drzew (art. 44). . 

.. 

.... :, . 
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5) nie. przestrzega wymagań ochrony . środowiska przed 
odpadami" lub nieprzydatnymi do gospodarczego wy-~ 

.· korzystania surowcami,produktamj i innymi ,matena
. łami a·lbo zużytymi .. ,opakowaniami i wyrobami (art. 
'53-55), 

.6) nie ' przestrzega obowiązków związanych z Zllpewnie
niem ochrony ' przed pr,omieniowani.em szkodliwym dla: 
ludzi i środowiska (art. 5Q-62), 

7) nie uwzg\ędnia wymagań <;lchrony środowiska W. pro
jektowanych, konstJ uowanych lub wytwarzanych ma
szynach i. innych urządzeniach technicznych (art. 74 
ust. 1), kieruje do produkcji i.' obrotu 'maszyny lub in
ne urządzenia ~ techniczne' bez poddania ich wymaga
nej ocenie co do . zgodności ~ wymaganiaII!i ochrony 
środowisk;a(art. "l4 ust. ' 2 i 3), nie wyposaża maszyny · 

. ~. lub innego urządzenia technicznego w zabezpieczenia 
chroniące środQwisko , albo Iiie przeprowadza wymaga
nych okresowych kontroli (art. 75 ust. 2 i 4), 

. podlega · karze aresz,tu, ograniczeni,d ,wolności, 

grzywny albo karze . nagany. 

. Art. 101. 1. Kto narusza obowi-ązek ochrony środo
wisk/a i p'owoduje chociażby nieumyślnie zanieczyszczenie 
wody sródlądowej, powiętrza atmosferycznego lub po
wierzchni ziemi tak, ze może to narazić na niebezpieczeń
stwo ' życie lub zdrowie ludzkie, .spowodować w znacznych ! 
rozmiarach zniszczeriia w ' świecie roślinnyni lub zwierzę-

· ~ cym albo ; wyrządzić . poważne szkody gospodarcze, 
podlęga kaqe pozbawienia wolności do lat 3. 

2. J~że1i spraw~·a działa nieu.myślnie, 

podlega' , karze ipozba,wiEmia wolności do roku, 
ograniczenia wolności albo grzywny: 

3. Jeżeli następstwem ' c;ynu określonego~ w ' ust. 1 
- ]e .. t śmierć, c,iężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój 
ł.tlrowia człowieka, . 

spraw'ca podlega 'karze pozbawienia wolności oet 
6 miesięcy do lat 8. 

Art. 108. 1. Kto wbrew ciążącemu. na nim . obowiąz
ko<Wi nie utrzymuje we właściwym stanie lub nie eksplo-' 
atuje urządzeń zabezpieczających ' wody, powietrza atmo
sfe ryczne lub ziemię przed ,z~ilieczyszczeniem, 

podlega ' karze pozbawienia wolności do lat l. 
2 . . Tej ~amej karze podl~ga, kto wbrew ciążącemu na 

nim obowiązkowi nie utrzymuje we właściwym stanie lub 
nie eksploatuje urządzeń za bezpieczającycn przed szkod. 
liwymi uciążliwościami d)a śr,:odowiska w postaci hałasu, 
wibracji lub pr,omieniowania albo służących dounieszkod
liwiania odpadów,. a . także kto dopuszcza do' ąddania do .
eksploata'cji obiektu budowlanego lub zespołu obiektów 

· bez 'jednoczesnego ' ur~chomienia . wymagb.nY<::h urząd zen 
chroniących śroąov.;isko. 

Art. 109, 1. ' Kto narusza przepisy o oQowiązku ochro
ny gruntów rolnych wysokiej jakości 1 gruntów leśnych .
albo ' nie. dokłada należytej staranności w zapewnieniu 
oszczędnego wykorzystywania gruntów rolnych 1 leśnych 
na celenierolnicze lub nieleśnealbo nie dokonuje wyma-: 
gan~J rekultywacji takich gruntów, 

podlega karze pozbawienia wol,ności do lat 3, 
~ ; ' . 

· / 2: Kto przejmuje grunt rolny lub leśny , na cele n!e
,olnicze lub nieleśne bez zgody właściwego organu, 

podlega karze poźbawienia wolności do laŁ 3 •. 

Art. 110.1. .Terenowy organ administracjipanstwo
wej stopnia w:ojewódzkiego wYI,nier-zd j eqnostceorganiżd-
cy jnej karę pieniężną w razie: . 

1) wp'rowadzenia dowód lub do. ziemi 'oraz d'o stanowią~ 
c ychwłasność Państwa urządzeń kanalizacyjnych ""
ścieków nie odpowiadających ' wYmąganym warun, 
kom, 

2) przekroczenia co do rodzaju lub ilosc i substancji do· 
puszczalnych do wprowadzenia do ' pcrwietI'z~ iłtmoste~ . 
rycznego', tlkreślonY,ch ,decyzją właśdwego organu, 

3) przekroczenia 'dopuszczalnego poziomu hałasu ·okreś
lunego decyzją wła~Ciwegb . organu, . \ 

4) zniszczenia terenów zieleni lub drzew i krzewów po
wodowanego . niewłasciwym ' wykonywaniem' robót 
ziemnych lub wykorzystaniem sprzętlj mechanicznego . 
al bo U,f·ządzeń technicznych oraz zastosowańiem srod~ 
ków chemiCznych · w sposób szkodliwy 'dla . roślinnoścł 
lub zwierząt, / . 

5) .usuwaniadrzew i krzewów 'bez wymaganej :zgody te- . 
renowego organu admini'stracji ' państw'owej, 

6) gromadzenia lub wyleWania odpadów w nie . przeznd- .. 
czonych 'na t.en cel miejscach lub niezgodn,ie żwa
runkami o~reślonyiniprzez te tenowy organ ' adrrtitji-' 
stracji państwowej. 

2; Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi 
wysokóść, zasady ' i tryb nakładania kar . pieniężnych, 
.o których mow?- W ust. 1. oraz jch ściągania. 

3. Przepis ust. '2 nie dotyczy kar, których wysokość. 
zas-ady. i tryb ustalania okr~ślaJą przepisy szczególne. 

4. W jednostkach gospodarki uspołecznionej, dzialll
Jących według zasad rozrachunku gospodarc'ze'go, kary p.i.e
niężne, o któ.qrch mowa w ust. 1, obcią~ają ' wyniki eko4' ; i 

nomiczne ·.jednostki. 

D Z lA l. VIII 

Przepls~ przejści'owe l końcowe. ' 

. . . 
Art. lU.· 1. W razie zbiegu przepisów ustawy. oraz in- . 

nych przepisów ' o ochronie śro'Clowiska, obowiązujących w.' 
. dniu wejścia w życie ustjlwy, stos,Uje się przepisy .ustawy~ 

2. Przepisu usi. 1 nie stos~je _się do ' odpowiedzialnoścll 
za wykroczenia i odpowiedzialności karńej przewidzianęJ 
wart. 106:::....109. 

Art, 112. 1. WłaśCiWe tereńowe . organy administracjI 
państwowej, w okresię dwóch lat od wejścia w życie usta
wy, spowodują dostosowanie obowiązująćych planów za
gospodarowania przestrzennego 40 : przepisów u~ta:wy . . 

I . 

2. Przewidziane w prawie budówlanym- decyzje admI
nistracyjne w sprawie ustalenia miejsca i warunków rea
lIzacji inwestycji bud owI an'ych, zatwierdzenia pianów re
alizacyjnych oraz :pozwolenia na budowę, wydane 'przed 
dniem wejścia w .życie ustawy, a ' dotyczące inwestycji, d~ . 
których, ' realizaoji ńie przystąpiono, . mogą - być .w· uza
sadnionych wypadkach uzupełnione przez właściwe w tycłi 
sprawach ter~noWe organy administracji panstwo\Vej ~a~.· 
runkami i wymaganiami. wynikając;rml z ustawy, 

,-
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. Art. 113. I. Jednostki organizacyjne oraz osoby fi
zyczne pro\\'adzące ' działalność powodującą zanieczyszcze
nie powietrza atmosferycznego. dla których do dn.ia \vejś

cia w życie ustilWy nie zostały ustalone rodzaje i ilości 
substancji . dopuszczalnych do 'Vprowądzania do pow·ietrza 
atmosferycznego. są obowiązane . w okresie jednego roku 
od wejścia w życie ustawy przedłożyć właściwym tereno
wym organom administracji państwowej stopniil woje
wÓdzkiego 'określone przez nich dane i materiały niezbęd
ne do wydania decyzji ustalających rodzaje i ilości sub-
5tancji dopuszczalnych do wprowadzenia' do powietrza 
atmosferycznego. . , 

• 2. Terenowe organy administracji państwowej stop~ 
ni~ wojewódzk.iego wydając decyzje. o których mowa W 
usLl. mogą przewidzieć w nich odstępstwa od przepisów. 
ustalo?e na okres niezbędny do wykonania odpowiednich 
urZądzeń chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem. 
Okres ten nie może być dłuższy niż pięć lat. 

. Art. 114; '1. Jednostki .organizacyjne oraz osoby fi
·zyczne eksploatujące urządzenia powodujące halas lub' 
w~bracje przekraczające dopuszczalne ich natężenie zasto~ 
sują. w pkresie dwóch lat od wejścia w życie ustawy. do
stępIle'środki ' eliminujące albo ograniczające halas lub 
wibrację dó dopuszczalnego poziomu. W uzasadnionych 
wypadkach terenowy organ administracji . państwowej 
stopnia podstawowego tertnin ' ten może przedłużyć. 

"' , . . 

2. Właściwi. ministrowie zapewnią wprowadzenie od
powiednich zmian w konstrukcji lub zasadach dzi'ałania 
urządZeń. w których. w celu ograniczenia hałasu lub wi
bracji · do d'opuszczaJriego poziomu. wprowadzenie takich 
~!ę.n jest niezbędne. 

3. , Zmiany w konstrukcji lub z'asadach działania urzć\
dzen. o 'których mowa w ust. 2. ,powinny być wprowadzone 
w okresie ustalonym w ust. L' Przedlużęnie tego okresu 
dla określonego rodzafu urządzenia może nastąpić za ·.zgo
dą Ministra Administracji. Gospodarki Terenowej i Ochro-

- ny Srodowiska, wyrażoną na wniosek właściwego mii1i-
5tra. 

Art. 115. Rada Ministrów przedstawia Sejmo"ii Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej co trzy lata hllormacją 
o realizacji ustawy. 

Art. 116. W ustawie z dnia 24 października 1974r; ~ 
Prawo wodne (Dz. U. Nr 38. poz. 230) skreśla się art. 122; 

Art. 111. 'Tracą moc: 

l) ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o nadzorze państwo
Wym nad ogrodami zoologicznymi (Dz. U. Nr 17! 
poz. 142). ' . . 

2) ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 T. o utrzymaniu czy
stości i porządku W · miastach i osiedlach (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 27. poz. Hj7. , Z 1961 r. Nr 5. poz. ,33. z 
1962 r. Nr 34. poz. 158. z 1971 r. Nr 12. poz. '15 i z 
1974 r. Nr 38. poz. 230). 

3) ustawI!· z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powie
trza atmosferycznego przed zan ieczyszczaniem (Dz. V .. 
Nr 14. poz. 87). 

Art. 118. Ustawa- wchodzi w życie; dniem 1 wrzeŚ
nil! 1980r. 

, . -
Przewodniczący Rady · Państwa: N. Jubio!iski 
Sekretdrz Rady Paiistwa: L S[Clsiak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTijA FINANSÓW 

z dnia 23 styczn,la 1980 l'. 

" w sprawie opodatkowanIa przychodów osób fizycznych z dzIałalności zarobkowej w zakresie pozyskiwania , I spze-
daży odpadówpoutytkowych I produkcyjnych. 

Na podstawie .art.l! pkt 1 ,ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53. 
poz. 338 i z 1976 r. Nr 40. poz. 232),art, 20 ust. 2 pkt 1 . 
ustawy z dnia Hl grudnia 1972 r. o podatku dochodowym 
'(Dz. U. z 1972 r. Nr53. poz. 339 i z 1976 r. Nr 40. poz. 231). 

. ert. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie 

. skarbowej (Dz. U. Nr 45. poz. 226). art. 11 i 12 ust. 3 de
kretll z clnia 26 października 1950 -r.o zobowiązaniach po
datkowy~h (Dz. U. Nr 49. poz. 452 z późniejszymi zmiana
mi)' oraz art. 3, 'art. 5 ust. 1. art. 76 ust. 3 i art. !Ol ust. 2 
dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatko
wym (Dz. U. z 1963' r. Nr 11. poz., 60 z późniejszymi zmia
nami) zarządza się. co ~astępuje: 

§ 1. 1. Przychody z działalności zarobkowej 'w zakre 
sie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych 

I produkcyjnych. stanowiących surowce wtórne, jednost
kom gospodarKi . uspołecznionej prowadzącym skup tych 
odpadów, osią'gane przez osoby fizyczne posiadają~e 

uprawnienia do wykonywania działalności handlowej prze
widziane w odrębnych przepisach, podlegają opodatkowa
niu podatkami obrotowym i dochodowym w formie ryczał
tu. zwanymi dalej "ryczałtem". 

2. Zwalnia się od': podatków obrotowego idochodo
wego przychody osiągane przez osoby. o których mowa 
w ust. 1. z dzi a łalności zarobkowej w zakresie pozyskiwa
nia i sprzedaży odpadów poużytkowych, stanowiących su· 
rowce wtórne, odbiorcom nie będącym jednostkami gospo
darki uspołecznionej. 

. § 2. L Zwalnia się od podatków obrotowego I d ocho
dowego przychody 'osiągane przez: 

l} dozo rców budynków mieszkalnych oraz' pracowników ' 
przedslębiorstwoczyszpaniaz pożyskiwania i sprze
daży odpadów poużytkowych. jeżeli pozyskiwanie 
tych odpadów pozostaje w związku z ich zatrudnie
niem , 

'- o 

I 
.! 




