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Art. 5. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
określi szczegółowy zakres działania Minist ra ' Admini
:'5tracji i Gospodarki ' Przestrzennej. 

2. Organizację Ministerstwa Administracji i Gospo
darki Przestrzennej określa. statut nadany przez Radę 

Ministrów. Statut ustala ' również jednostki organizacyjne 
podporządko"wane Ministrowi Administracji i Gospodarki 
Przestrzenne j. 

Art. 6: ,1. Minister Administracji i Gospocl<1fki Prze
strzennej wykonuje zadania w zakresie geodezji i ' karto
grafii poprzez Główny Urząd Geodezji i Kartogra l ii. . 

2. Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
powołuje i odwołuje Prezes Rady . Ministrów, na wnio '; ek 
Ministra, Administracji i Gospodarki Przestrzennej. 

3. Minister Administracji i Gospodarki ' Priestrzennej 
ustala zakres i organizację Głównego Urzędu Geodezji 
I Kartografii oraz może, w drodze rozporządzenia, upo
ważnić prezesa tego Urzędu do podejmowania decyzji 
w określonych przez niego sprawach. -- ' 

Art. 7. 1. W dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 ' r. 
o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 

(Dz. U. Nr 23, poz. 93, z 1959 r. Nr 27, poz. 167 i z 19,70 r. 
Nr 1.6, poz.-138) po art. 6 ·dodaje, się art. 6a w brzmieniu: , . 

•• Art.6a. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzen
nej może nałożyć 'na terenowy · org'anadmini
stracji państwowej obowiązek świadczenia 

sI;odkami technicznymi przedsiębiorstw i zakła

dów usługi robót mających na celu zwalczenie 

klęski żywiołowej na terenie innego woje
wództwa." 

2; W dekrecie z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwo
wej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25. 
poz. 115) art. 18 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 18. Sprawy rozgraniczenia i podziału nierucho

- mości oraz ewidencji gruntów i , budynków na
' leżą do właściwości Ministra Administracji 
i Gospodarki Przestrzennej." 

3. W ' ustawi,e z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach 
w org,ani~acji i zakresie działania naczelnych orga nów 
administracji państwowej w dziedzinie , budownictwa 
i planowania przestrzennego (Dz. U. N( 8, poz. 49 
i z 1972 r. Nr 11. poz. 77) wart. 2 w ust. 1 w pkt 2 wy
razy "projektowania budowlanego , i" skresla się. 

,4. W ustawie z dnia 24 pażdziernika 1974 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 i z 1981 r. N r ! 2, 
poz. 57) vi art. 26 ust. 6 wyrazy "Minister Budownictw4 
i Przemysłu Materiałów Budowlanycl1" zastępuje się wy
razami "Minister Administracji Gospodarki Prze
sfrzennej". 

Art. 8. Traci moc ustawa z dnia 28 maja 1975 r. 
o utworzeniu urz-ędu Mini,stra Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiśka (Dz. U. Nr Hi ... poz. 90) • 

Art. 9. Ustawa wchodzi w· życie z .dniem ogłoszeni",. 
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f USTAWA 

I dni .. 28 lipca 1983 r. 

o utwMzeillu .Ur~ędu Ochrony- Srodqwlska I ' GospOdarki WodneJ~ 

Art. I. 1. Tworzy się Urząd Ochrony Środowiska 
Gespodarki Wodnej~ 

2. Urzędem Ochrony Środowiska i Gospodarki WOO
nejkieruje minister powoływany i odwoływany w trybie 
art. 31 ust. l Konstytucji Polskiej R~eczypospolitej · Lu
dowej. 

Art. 2. 1. Do zakresu działania Urzędu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej należą sprawy: 

1) ochrony środowiska jego kształtowania, a w 
.zczególnośc~: , 
a) ochrony powierzchni ziemi i jej zasobów, 
b) ochrony wód, powietrza atmosferycznego i zieleni, 
e) ochron y przed h~łasem, wibracjami i promieni o-

waniem. 
2) gospodarki wodn'ej, , 
3) utrzymania rzek i poloków oraz ochron y przeciwpo

wodziowej. 
4) dróg wodn ych śródlądowych, 

5) meteorologii i hydrologii. 

2. Urząd Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
koordynuje działalność orgaflów administracji państwo

wej. ,organizacji spółdzielczych i społecznych w sprawach 
ochrony środowiska , w tym i ównież ochrony przyrody, 
k rajoh ' BZU, lasów, gleby, zieleni, środowiska morskiego 
orpZ gospudalki wodnej. 

" 3. Ministrowi ~ Kierownikowi Urzędu Ochreny Sro
dowiska i Gospodarki Wodnej podlega Państwowa Inspek
cja Ochrony Środowiska. 

Art. 3. l·. Zadaniem Urzędu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej jest prowadzenie, w zakresie usta
lonym wart. 2, polityki Państwa stosownie do potrzeb ' 
społecznych i gospodarczych oraz tworzenie warunków 
do realizacji celów tej pol'ityki. . 

2. Urząd Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
realizuje swoje zadania w szczególności przez: progno
zowanie i programowanie rozwoju w zakresie ustalonym 
wart. 2, wypracowywanie instrumentów realizacji usta
lonych programów i planów. sprawowanie nadzoru i kon-

, troli oraz koordynowanie działalności w tym zakresie, do
konywanie kompleksowej analizy i oceny działalności 

nadzorowanych jednostek organizacyjnych i systemów 
ekonomicznych t yc h jednostek. prowadzenie ' politykika- . 
drowej oraz udzie.l anie pomocy w szkoleniu specjalistycz
nym kadr. 

Art. 4. Do zakresu działania Urzędu Ochrony Sro
dowiska i Gospodarki Wodnej przechodzą sprawy: 

l) ochrony środowiska, w tym ochrony wód, należą.ce 

dotychczas do zakresu działani-a Ministra Admini
stracji, Gospoda rk i Terenowej i Ochrony Środowiska. 

. 2) ' gnspodarki wodnej i budownictwa wodnego oraz 
meteorologii i hydrologii, należące dotychczas do Zit-
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kresu dziiJiania Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej, 

.3) , utrzymania i budowy dróg wodnych, należące do
tychczas do zakresu działani/a Ministra Komunikacji. 

Art. 5. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporz9dzenia, 
określi szczegółowy zakres działania Urzędu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Organizację Urzędu 'Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej oraz jednostki organizacyjn. podporzijdka
wane Urzędowi określa statut nadany przez Radę Mi
nistrów. 

Art. 6. W ustawie :z dnia 24 października 1974 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. Nt 38, poz. 229 i z 1961 r. Nr 12. 
poz.S7) wart. 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6. Ministrowie Górnictwa i Energetyki, Komunikacji. 

Łączności, ' Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej orn 
Minister - Kierownik Urzędu pchrony Srodowiska i 
Gosp,odarki Wodnej określą w drodze ' rozporządzeń, 
stosownie do ' ich właściwości, tryb ustanawiania rze
czoznawców Qudowlanych dla budownictwa górni
czego, energetycznego, komunikacyjnego, łączności. 

melioracji wodnych, zaopatrzenia rolniCtwa i wsi w 
wodę oraz gospodarki , wodnej." 

Art. 7. W ustawie z dnia 24 października ' 1974 r. -
Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 i z 1980 r. Nr 3, 
poz. 6) wprowadza się następujące zmiariy: 

l) wart. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ' 

,,3. Minister"':'" Kierownik Urzędu Ochrony Srodowiska 
i Gospóda~ki Wodnej, w porozumieniu z Ministra
mi , Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, 

Górnictwa i Energetyki, Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej oraz Administracji i Gospodarki 
Przestrzennej, określi zasady i tryb sprawowania 
nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki wodnej 
i urządzeń: wodnych, pozostających w użytkowa~ 
niu Sił Zbrojnych, oraz zakres i tryb uClzielania 
organom administracji państwowej informacji w 
tym zakresie."; 

2) w art. 31 ust. 4 otrzyml1je brzmien(e: 
;,4. Minister - Kierownik Urzędu Ochrony 'Srodowi

ska i Gospodarki Wodnej określi: 
1) wymagania, jakim powinien odpowiadać ope

rat wodnoprawny, 

2) w' porozumieniu z Centralnym Urzędem Geolo
gii ujęcia wód podziemnych podlegające re
jestracji, a także sposób rejestracji i prowa-
dzenia obserwacji wydajności ujęć, , 

3) kwalifikacje wymagane od biegłych brorących 
udział w postępowaniu ,wodnoprawnym oraz 
zasady i tryb ich ustanawiania', a w porozu
mieniu z Ministrem Pracy. Płac l Spraw Socjal
nych - zasady ich wynagradzania, 

4) rodzaje wodnych urządzeń pomiarowych, wa
runki ich ustawiania i utrzymywania oraz w 
porozumieniu z Ministrem . Komunikacji -
warunki ustawiania znaków żeglugowycli 
i warunki ich utrzymywania, 

5) w porozumieniu ' z Ministrami Obrony Naro
dowej oraz Spraw WewnętrznycJl tryb postę
powania przy wydawaniu pozwoleń wodno
prawnych na korzystanie z wód oraz wyko
nywanie l eksploatację urządzeń wodnych na 
potrzeby Sił Zbrojnych."l 
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3) w art. 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. , Minister - Kierownik Urzędu Ochrony $rodowiska 

i Gospodarki Wodnej. w porozumienIU z Mini
strem Rolnictwa i Gospodarki Zywllościowej. 
określi zasady rolniczego wykorzystania ście

ków."; 

,4) wart. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Minister - Kierownik Urzędu Ochrony $rodowiska 

i Gospodarki Wodnej, w . porozumieniu z Mini
strem KomunikacJi oraz Ministrem-Kierownikiem 
Urzędu Gospodarki Morskiej, określi zasady usu
wania Ścieków ze statków i obiektów określo
nych w ust. 1."; 

5) wart. 91 w ust. 6 po wyrazie "Rolnictwa" dodaje 
aię wyrazy "i Gospodarki Zywnościowej", a p'o wy
razie "wodne" dodaje , się wyra.zy "o których mowa 
w ' ust. 4,"; , 

Il wart. 107 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzen

nej, VI porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem 
Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej, określi wymagania, jakim powinna odpowia
dać dokumenUicją techniczna niezbędna do wy
dania zezwolenia na wprowadzenie ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność 
Pallstwa."; . 

7) ,wart. 117 w ust. 5 wyrazy "Minister Rolnictwa" za_o 
atępuje' się wyrazami "Minister - Kierownik Urzedu 
Ochrony' Srodowiska ' i Gospodarki Wodnej"; . 

8) w art. 135 w ust. 4 wyrazy "Minister Gospodarki Te
renowej I Ochrony Srodowiska" zastępuje się wy r,a

,zami "Minister-Kierownik Urzędu Ochrony Srodowi
aka ! Gospodarki Wodnej", a wyrazy .. w. porozumie
niu z ·Ministrem Rolnictwa" s,kreśla ~ię. 

Art. 8. W ustawie .,z dnia 31 stycznia 1980 r. o och ro
ni. i ksz~ałtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) 
wprowadza się n~stępujące zmiany: 

1) ' wart. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Ministrowie Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo

wej oraz , Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w 
porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Spo
łecznej oraz Ministrem - Kierownikiem Urzęd u 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, okre
ślą w drodze rozporządzenia sposób, zakres i wa
runki stosowania środków, o 'których mowa VI 

ust. 3, dostosowanyc h do potrzeb ochrony śro

dowi.ska."; 
2) ' w art. 23 ,ust. 1, art 32 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 43 

ust. 2, art. 44 ust. 3, art. 47 ust. 3, art. 69 ust. 2, 
art. 70 ust. 4, art. 78, 83, 92 ust. L art. 93, 94 ust. 2 i 3, 
art. ' 105 ust. 3 i art. 114 ust. 3 użyte W. odpowiednim 
przypadku wyrazy "Minister AqministracjL Gospoda rki 

- Terenowej i Ochrony Srodowiska" zastępuje się uży
tymi w tym samym- przypadku wyrazami "Minister
Kierownik Urzędu Ochrony Srodowis.ka i GospOdarki 
Wodnej". ' 

Art. 9. W ustawie z dnia 3 lipca 1981 r. ° utworzeniu 
urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnośclowej 
(Os. U. Nr 17, poz. 76) wart. 2 wyrazy "gospodarki 
wodnej" skreśla się. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie ·z dniem ogłoszenia. 
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