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- ochrony terenów mających walory wypoczyn
kowe i krajobrazowe przed ich niszczeniem 
bądż utratą tych walorów, 

- ochrony parków wiejskich, 
d) niszczenia roślinności służącej wiązaniu gleby, 
e) stosowania środków chemicznych, wykonywania 

robót :ziemnych. korzystania ze sprzętu mecha· 
nicznego albo urządzeń technicznych w sposób 
powodujący uszkodzenie drzew, 

f) gromadzenia odpadów lub nieprzydatnych do gos
podarczego wykorzystania surowców, produktów 
i innych materiałów albo zużytych opakowań 

i wyrobów w miejscach nie przeznaczonych na 
ten cel, 

g) gospodarczego wykorzystania odpadów przemysło
wych zawierających substancje promIeniotwórcze 
bez uzyskania decyzji Państwowej Inspekcji 
Ochrony Środowiska lur w sposób niezgodny 
z ustaleniami tej decyzji, 

h) niewyposażania maszyn lub innych urządzeń tech
nicznych w zabezpieczenia chroniące środowisko, 

4) wart. 59 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 
1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229. 
z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 
i 201, z 1984 r. Nr 35. poz. 185 i 186 oraz z 1987 r. 
Nr 21, poz. 124), 

5) wart. 28 i 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 i z 1987 r. 
Nr 33, poz. 180), 

6) wart. 36 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie 
geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303 oraz 'l 1974 r. 
Nr 38, poz. 230). 

§ 2. Funkcjonariusze Straży Ochrony Przyrody są 

upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego za wykroczenia określone: 

l) w § 1 pkt 5, 
2) wart. 82 § 1 pkt 7 i wart. 144 Kodeksu wykroczeń, 
3) wart. 145 Kodeksu wykroczeń l-- w zakresie zanie

czyszczania lub zaśmiecania ogrodów, trawników lub 
zieleńców. 

§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wydaje: 

1) funkcjonariuszom Państwowej Inspekcji Ochrony 
Środowiska -' Główny Inspektor Ochrony Środo
wiska, 

2) funkcjonariuszom terenowych organów admmistracji 
państwowej o właściwości szczególnej do spraw 
ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii
terenowy organ administracji państwowej o właści
wości szczególnej do spraw ochrony środowiska, 

gospodarki wodnej i geologii, 
3) funkcjonariuszom Straży Ochrony Przyrody - tere

nowy organ administracji państwowej o właściwości 
szczególnej do spraw ochrony środowiska, gospodar
ki wodnej i geologii na wniosek wojewódzkiego kon
serwatora przyrody. 

§ 4. Upoważnienie, o którym mowa w § 3, powinno 
zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, 

datę wydania i termin ważności, podstawę prawną jego 
wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważ

nionego funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, 

określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz upoważ

niony jest do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego, oraz określenie obszaru, na którym upoważnienie 
jest ważne. Upoważnienie powinno być podpisane przez 
organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci 
urzędowej. 

§ 5. Tracą moc: 
l) rozporządzenie Ministra-Kierownika Urzędu Ochro

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 9 maja 
1985 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które 
pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Środo
wiska oraz pracownicy terenowych organów admini
stracji państwowej o właściwo§ci szczególnej do 
spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej są 

upoważnieni do nakładania grzywien w drodze man
datu karnego (Dz. U. Nr 24, poz. 106), 

2) w stosunku do funkcjonariuszy Straży Ochrony Przy
rody - rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Prze, 
mysłu Drzewnego z dnia fi maja 1972 r. w ,sprawie 
określenia wykroczeń, za które niektórzy funkcjo
nariusze administracji leśnej i Straży Ochrony Przy
rody upoważnieni są do nakładania grzywien w dro
dze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wyda
wania upoważnień (Dz. U. Nr 21, poz. 155). 

* 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1988 r. 

Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych: 
W. Michna 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 grudnia 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich 
działania. 

Na podstawie art 2 § l pkt l i § 3 ustawy z dnia 
20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń 
(Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. 
Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1982 r. Nr 45, 
poz. 291) zarządza się, co następuje: 

/ 

§ l. W § l rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 13 stycznia 1983 r. w sprawie kolegiów rejo
nowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu 

ich działania (Dz. U. Nr 2, poz. 15, z 1986 r. Nr 20, 
poz. 107 i z 1987 r. Nr 8, poz. 51) wprowadza się następu
jące zmiany: 

l) w ust. 5 w województwie bydgoskim w pkt 3 po, 
wyrazach "dla miast:" dodaje się wyraz "Brusy,", 

2) w ust. 7 w województwie ciechanowskim w pkt 5 
wyrazy "Świercze-Koty" zastępuje się wyrazem 
"Świercze", 
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.3) w ust. 14 w województwie katowickim: 

a) w pkt 5 wyrazy "Sośnicowice i Toszek," zast.ę
puje się wyrazami "Sośnicowice, Toszek i Wielo
wieś," 

b) w pkt 17 po wyrazie "Tworóg" skreśla się prze
cinek i wyraz "Wielowieś", 

4) w ust. 15 w województwie kieleckim: 

a) pkt 9 otrzvmuje br7mienie: 

,,9) Kolegium . przy Naczelniku Miasta i Gminy 
w Miechowie dla miasta Miechów oraz gmin: 
Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, 
Racławice-Pałecznica i Słaboszów," 

b) pkt. 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10) Kolegium przy Naczelniku Miasta i Gminy 
w Pińczowie dla miast: Działoszyce i Piń
czów oraz gmin: Działoszyce, Kije, Micha
łów, Pińczów i Złota," 

5) ust. 21 w województwie lubelskim oznacza się jako 
ust. 22, 

6) w ust. 24 w województwie łódzkim: 

a) w pkt 1 skreśla się wynlz "Brójce," 

b) w pkt 7 po wyrazie "Andrespol" dodaje się prze
cinek i wyraz "Brójce", 

7) w ust. 25 w województwie nowosądeckim: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie; 

,,3) Kolegium przy Naczelniku Miasta Nowego 
Targu dla miast: Jordanów, Nowy Targ, Rabka 
i Szczawnica oraz gmin: Czarny Dunajec, 
Czorsztyn, Jabłonka, Jordanów, Krościenko 

nad Dunajcem, Lubien, Łapsze Niżne, Nowy 
Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna i Rabka," 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) Kolegium przy Naczelniku Miasta i Gminy 
w Limanowej dla miast: Limanowa i Mszana 
Dolna oraz gmin: Dobra, Jodłownik, Kamie
nica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana 
Dolna, Niedżwiedż i Tymbark," 

c) pkt 5 skreśla się, 

8) w ust. 27 w województwie opolskim: 

a) w pkt 1 po wyrazie "Cisek," dodaje się wyraz 
"Pawłowiczki, " 

b) w pkt 4 przecinek po wyrazach "Branice, Głub
czyce" zastępuje się wyrazem "i", a po wyrazie 
"Kietrz" skreśla się wyrazy "i Pawłowiczki," 

c) w pkt 8 po wyrazie "Kamiennik," dodaje się wy
raz "Korfantów," 

d) w pkt 9 skreśla się wyraz "Korfantów," 

9) w ust. 28 w województwie ostrołęckim: 

a) w pkt l skreśla się wyrazy "Czerwin, Gowo
rowo," 

b) w pkt 3 po wyrazach "gmin: Brok," dodaje się. 
wyrazy "Czerwin, Goworowo," 
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c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) Kolegium przy Naczelniku Miasta Wyszkowa 

dla miast: Tłuszcz i Wyszków oraz gmin: 
Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Klembów, 
Obryte, Rząśnik, Somianka, Tłuszcz, Wyszków, 
Zabrodzie i Zatory," 

d) pkt 6 skreśla się, 

10) w ust. 30 w województwie priotrkowskim: 

a) w pkt 3 wyrazy "Radomsko i WieIgomłyny," za
stępuje się wyrazami "Radomsko, Sulmierzyce 
i Wieigomłyny," 

b) w pkt 4 skreśla się wyrdz "Sulmierzyce,", 

11) w ust. 31 w województwie płockim w pkt 2 skreśla 
się wyraz "Rataje," 

12) w ust. 35 w województwie rzeszowskim: 

a) w pkt l po wyrazie "Krasne," dodaje się wyraz 
"Lubenia," 

b) w pkt 7 skreśla się wyraz "Lubenia," 

13) w ust. 42 w województwie tamobrzeskim: 

a) w pkt 2 po wyrazach "gmin: Baranów Sando
mierski," dodaje się wyraz "Gorzyce," 

b) w pkt 3 skreśla się wyraz "Gorzyce," 

c) w pkt 6 wyrazy "Ćmielów i Opatów" zastępuje 
się wyrazami "Ćmielów, Opatów i Ożarów", 

14) w ust. 47 w województwie wrocławskim: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) Kolegium przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław
-Krzyki dla dzielnicy Krzyki, miasta Sobótka 
oraz gmin: Kobierzyce, Sobótka i Żórawina,", 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7) Kolegium przy Naczelniku Miasta Oławy dla 
miast: Jelcz-Laskowice i Oława oraz gmin: 
Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława 
i Swięta Katarzyna," 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10) Kolegium przy Naczelniku Miasta i Gminy 
w Strzeli nie dla miast: Strzelb. i Wiązów 
oraz gmin: BorÓw, Jordanów Sląski, Kondra
towice, Łagiewniki, Strzelin i Wiązów," 

15) w ust. 48 w województwie zamojskim pkt 2 otrzy
muje brzmienie: 

,,2) Kolegium przy Naczelniku Miasta Biłgoraja dla 
miast: Biłgoraj, Józefów i Tarnogród oraz gmin: 
Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księż
pol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, 
Tereszpol, Turobin, Wysokie i Zakrzew," 

16) w ust. 49 w województwie zielonogórskim w pkt l 
po wyl'dzach "miast: Czerwieńsk" dodaje się prze
cinek i wyrazy "Nowogród Bobrzański". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz
nia 1988 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 

--


