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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA - KIEROWNIKA URlllDU OCHRONY SROOOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

z dnia 9 maja 1985 r. 

w spra~ie OkreŚlen';' wykroucń, za które pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Siodowiska oraz 
pracownk y terenuwych organów administracji państwowej o w.łaściwoścl szczególnej do sprc1w Ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej są upoważnieni do nakładania gnywlen w drodze maódatu karnego. 

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykro
czenia (Dz. U. Nr 12. poz. 116. z 1972 r. Nr 49. poz. 312. 
z 1975 r. Nr 16. poz. 91 i Nr 45, poz. 234. z 1982 r. Nr 16, 
poz. 125 i Nr 45. poz. 291 Oraz z . 19i53 r. Nr 6. poz. 35 
1 Nr 44. poz. 203) w związku z § 1 pkt 4 i 12 rozporzą
dzenia Prezesa Rady MiHistlów z dnia 8 grudnia 1971 r. 
w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych orga
nów uprawnieil tIo nakł,adania grzy wie n w drodze man
datu karnego (Dz. U. Nr 35, poz. 308. z 1982r. 
Nr 13, poz. 106 oraz z 1984 r. Nr 2.-.,poz. 7 i Nr 58. poz. 
301) oraz art. 4 pkt 2 ustawy z drria 28 lipca 1983 r. 
o utworzeniu Urzędu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej (Dz U. Nr 44. poz. 201) zarządza się. co nastę-
puje: , 

§ 1. ' Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony 
Srodowiska są upoważnieni do nakładania grzywien w 
drodze ~andatu karnego za wykroczenia określone: 

l) wart. 73 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks 
~ykroczen (Dz. U. Nr 12, poz. 114. ' z 1981 r. Nr 24, 
poz. 124. z 1982 r. Nr 16. poz. 1~. z 1983 r. Nr 6, 
poz. 35 i Nr 44. poz. 203 oraz .z 1984 r. Nr 54, 
poz. 275) - w zakresie 'niezawi adamiania o niebez
pieczeństwie spowodowanym nadzwyczajnym zagro· 
żeniem środowiska- oraz wart. 109 § 1 i wart. 154 
§ 2 Kod,eksu wykroezen. - " 

2) wart. 126. 129 ust. l pkt l ustawy z dnia 24 pażdzier
nika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38. poz. 23q, 
z 1980 r. Nr 3, poz. 6 oraz z 1983 r. Nr 44, poz. 201). 

3) wart. 106 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochro
nie i ' kształtowani~ środowiska ' (Dz. U. Nr 3. poz. 6 
i z 1983 r. Nr 44. poz. 201) w zakresie: 
a) nieprzeprowadzania ., wymaganych pomiarów. 
h) prowadzenia robót ziemnych zmieniających sto

sunki wodne w sposób niezgodny z warunkami 
ustalonymi przez Panstwową Inspekcję Ochrony 
Srodowiska. 

c) nieprzestrzegania nakazów, zakazów i .. ograniczeń . 
wprowadzanych przez właściwe rady narodowe 
oraz terenowe organy administracji pailstwowej 
stopnia wojewódzkiego o właściwości ogólnej, 
dotyczących: 

- przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza 
atmosterycznego w stopniu stanowiącym obez
pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia . 
ludzi albo w stopriiu stwarzającym ' poważne 
zagrożenie stanu 'zabytków, . 

- ochrony terenów ' posi e: dających walory Wypo~ · 
dynkowe i krajobrazowe ' przed Ich niszcze~ 
niem bądź utratą tych walorów, 

~ ocprony parków wiejskich. 

d) stosowania środków chęmicznych~ wykonywania 
robót ziemnych. korzystania ze sprzętu mecha
nicznego albo urządzeń technicznych w sposób 
powodujący uszkodzenie drzew. 

e) gromą.dzenia odpadow lub nieprzydatnych do gos
podarczego wykorzystania surowców. produktów 
i innych materiałów albo zużytych opakowań 
i wyrobów ' w miejscach na ten cel nie przezna
czonych. 

f) gospodarczego wyk~rzystanja odpadów przemysło
wych zawierąjących substancje promieniotwórcze 
bez uzyskania decyzji , Panstwowef Inspekcji 
Ochrony Środowiska lub w sposób niezgodny z 
ustaleniami tej decyzji. 

g)niewyposażania maszyn lub innych urządzeń 
technicznych w zabezpieczenia chroniące środo.
wisko. 

§ 2. Pracownicy terenowych organów administracji 
pallstwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej są upoważnieni do na~ 
kładania grzywien w drodze mandatu karnego Za wy
kroczenia określone w § I. a ponadto: watt. 80 Kodeksu 
wykroczel'l.. wart. 127 pkt l i . 2 i art. 128 ustawy 
z dnia 24 pażdziernika 1974 r. - Prawo wodne oraz w 
art. 59 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 paźclziernika 
1974 r. - Prawo budowlane ' (Dz. U\ Nr 38, poż. 229, 
z 1~81 r. Nr 12, poz. 57. z .1983 r. Nr 44. poz. 200 i 201 
i z 1984 r. Nr 35. poz. 185 i 186). 

§ 3. Upoważnienie do' nakładania grzywien w dro
dze mandatu karnego wydaje: 

l) pracownikom Państwowej Inspekcji Ochrony Środo
wiska - Główny , Inspektor Ochrony Środowiska~ 

2) pracownikom określonym w § 2 - terenowy organ 
administracji państwowej o wlaściwosci sźczególnej 
do spraw . ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

I 
§ •. Upoważnienie. o którym mowa w § 3. powinno 

zawierać . oznaczenie organu wydającego , upoważnienie, 

datę wydania i termin{ wazności, podstawę prawną jego 
wydania. imię. nazwisko i stanowisko służbowe upoważ
nionego pracownika, numer ' legitymacji . słuibowej, okreś
lenie wykroczeń. za które ' pracownik jest upoważniony 
do nakładania grzywien . w drodze mandatu karnego. oraz 
określenie obszaru, na którym u'poważnienie jest ważne. 
Opo.ważniemie powinno być podpisane przez organ, który 
je wydał. oraz opatrzone odciskiem piecżęci urzęd.:.>wej. 
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§ 5. W stosunku do pracowników terenowychorga. 
nów administracji państwowej o własciw<Jści szczeCjólnej 
do spraw ochrony środowiska i gospoda! ki wodnej traci 
moc rozporządzenie ' Ministra Rolnictwa z unia 27 cze! wed 
1974 r. w ' sprawie określenia wykroczell, za które fUlIk· 
cjonariusze służby weterynary jnej oraz gospodarki wod. 
neJ ł melioracji podporządkowanej terenowym organom 
administracji państwowej upoważnieni są do nakladaniil 

grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 25, . 
poz. 151 oraz Z 1975 r. Nr 10, poz. 64). 
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska 
i Gospodalki Wodnej : S. JaTzębskl 

Opłata za prenumeratę Dziennik.a Ustaw wynost rocznie 1600,- zł. półrocznie 1000. - zł. 
Opłdta za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi 300,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub pólroJcznlll przyjmuje się do dnia 31 paź
dziernika. Prenumeratę moina zgłaszać za , I półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź Z~ cały bieżący rok - do dOla 30. września. Do abo
nentów. którzy opłacą prenumeratę po tych terminach. wysyłka pierwszych num,,· 
rów dokonana zostanie z opóźnieniem. II ponadto zostaną policzone koszty prze· 
syłki. Opłata za prenumeratę powinna być _ dokonana przelewem lubtrzyodcinkow}, m ' 
przekazem pocztowym na . kODło Wydziału Adwini'itracjl Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów . w Narodowym Banku Polskim. IV Oddział MieJski, Warszawa. 
nr 1049-3157-222. Rachunk6wza, prenumeratę nie wystawia się Na odcinku- wplilty 
należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów). dokładny adres z numerem 

kodu pocztowego oraz liczbę lamawianyćh eg zemplarzy Dziennika Ustaw, 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Uslaw OlOżna nab}'wać w punktach sprledaży 
w Warszawie : Wydawnictwa Akcydensowe - al. I Armii Wojska PolSk iego 2/4. 
Powszechny Dom Książki "Uniwerslls" - ul. Belwederska 20/22, Księgarnia .. Dowu 
K~jążki" im. Stefana Zeromskiego - al. Gen Swierczewskiego 119/123. Księgami'! 
'Wydawnictw Ekonomicznych I Budowlanych - ul. Zuraw ia 113 (przy pl. Tf'ł.e,'t\ 
Krzyży) , w Urzędach Wojewódzkich: w BiałeJ Podl ask.iej. Białymstoku. Biels ku"Bi a łe J. 
Bydgoszczy, Ciechanowie, Częstochow ie. Gd a"sk u. CorlOwle Wi e lkopolsk im. Jelenie i 
Górze. Kielcach, Lesznie. Opolu. Ostrołęce. PIOtrkow ie Trybunalskim, Płuc!'u , Po· 
znaniu. Przemyślu" Radomiu. Rzeszowi e. Sieradzu, Skiernie wicach, Suwalkael;. 
Tarnobrzegu. TalOo wie, Wałbrzychu, 'Nłoc/awku , Wrocławiu. Zi e lonej Górze. w Urze· 
dae!l Miast Krakow.a i Łod zi oraz w sąlld c h: w Białymstoku , Biel,k u-Bialei . 
B yct(10SZCZY, , Bytomiu. Cieszynie , Częst ochowi e. Elblaqu. Gdańsku. Gdyni. Gliwicach. 
GO"/(lwie Wielkopolskim. J eleniej Górze. Kaltsz:!. Katowicach. Kielcach. Koninfe. 
I\oszalinie, KTakowi e , Legnicy. Lublinie. ŁodZI. Nowym Sączu. Olsztynie. Opoln. 
Ostrowie Wielkopolskim. Płocku, Poznaniu. Radomiu , Rzeszowie. Sieradzu, Słupsku, 
Szc"l ec l nie. T arnobr leq u l , siedzib" IV Slmdollllerzu, Tarnowie. Toruni u, Walbrzychu 

z siedzibą w $widniCY , Wrocławiu. Zamościu ! Zie lonej Górze. 

Rek la maCje z powodu niedoręczenia poslc l.ególnych numerów zgłasl ać należy na 
piśmie do Wydziału AdministracjI Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (ul. Powsiń. 
ska 69171. 00-979 War~l,awa , skrv lli~ po u tnwcl 81) po otrzymaniu na ~tępnego kolf'j-

fle II fi fltHlIpru. 

RedakCJa : Urząd Rady Mini<arów - , Biu ro Prawne. Warszawa. , Al. Ujazaowskie 1/ 3. 
Administracja: Wydział i\ r!rlliniSlriirjj Wvdawntctw Ur lęd u Hady Ministró\'\. ul. Po
wsil'lska 69/71. 00·Q79 Wars7ilwa Isk rvt ka pl1cztow a 61) , teL 28-90-01 w, -608 .j 42-14-78. 

TłoclOno l polece nta Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamk a" , Z akład nr l. W i\TSLaWa, uL Tamka 3 

Zam. 0483-1300-85. Cena 24,00 zł 




