
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 czerwca 1990 r. Nr 39 
TREŚĆ : 
Poz. : 

USTAWY: 

222 - z dnia 10 maja 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo 
wodne 537 

223 - z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego 538 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A : 

224 - Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za 
ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne 540 

225 - Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonan ia niektórych przepisów ustawy 
o podatku od spadków i darowizn 540 

226 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk 541 

227 - Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami 542 

228 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich 
siedzib i obszarów właściwości 543 

UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

229 - z dnia 31 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 19 ust. 7 pkt 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z. dnia 26 stycznia 
1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania 544 

222 

USTAWA 

z dnia 10 maja 1990 r. 

o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne. 

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie 
i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 
44, poz. 201 , z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 26, poz. 
139 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 30 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu : 
,,3. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 1, 

może być uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji państwowej, który ją wydał, w ra 
zie: 

1) zmiany ilości, rodzaju lub warunków odprowa
dzania substancji zanieczyszczających, 

2) zmiany norm i przepisów dotyczących ochrony 
powietrza, 

3) powstan ia nowych źródeł zanieczyszczeń po
wietrza. 

4. Uchylenie lub zmiana decyzji z przyczyn okreś
lonych w ust. 3 pkt 3 może nastąpić za odszkodowa
niem. 

5. Zakład, który uzyskuje korzyści w związku z uchy
leniem lub zmianą decyzji z przyczyn określo-

nych w ust. 3 pkt 3, uczestniczy w kosztach 
odszkodowania stosownie do uzyskanych korzy
ści. "; 

2) w art. 51 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 

,,2a. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 2, może 
być uchylona lub zmieniona przez organ administ
racji państwowej, który ją wydał, w razie: 

1) zmiany rodzaju terenu powodującej podwyż
szenie lub obniżenie dopuszczalnego równo
ważnego poziomu dźwięku lub wibracji, 

2) zmiany norm i przepisów dotyczących ochrony 
środowiska przed hałasem i wibracjami, 

3) powstania nowych źródeł hałasu lub wibracji 
przenikających do środowiska . 

2b. Uchylenie lub zmiana decyzji z przyczyn okreś
lonych w ust. 2a pkt 3 może nastąpić za od
szkodowaniem. 

2c. Zakład, który uzyskuje korzyści w związku z uchy
leniem lub zmianą decyzji z przyczyn określonych 
w ust. 2a pkt 3, uczestniczy w kosztach odszkodo
wania stosownie do uzyskanych korzyści." ; 
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3) wart. 58 dodaje się pkt 4 w brzmieniu : 

,,4) zasady kwalifikacji odpadów według ich realnej 
szkodliwości."; 

4) wart. 71 : 

a) ust. 2 skreśla się, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu : 

,,3a. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 3, 
może być uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji państwowej, który ją wydał, 

w razie: 

1) zmiany rodzaju lub zasięgu szkodliwego 
oddziaływania na środowisko, 

2) ustania przyczyn ustanowienia strefy 
ochronnej. " ; 

5) wart. 86 ust. 4a i wart. 110 ust. 3 skreśla się; 

6) po art. 113 dodaje się art. 113a w brzmieniu : 

"Art. 113a. 1. Decyzje określające rodzaje i ilości sub
stancji zanieczyszczających dopuszczo
nych do wprowadzania do powietrza, 
wydane przed dniem 1 września 1980 r., 
zachowują moc do dnia 30 czerwca 
1991 r. 

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą oraz jednostki organizacyj
ne, którym wydano decyzje, o których 
mowa w ust. 1, są obow i ązane, w ter
minie do końca 1990 r., przedstawić 

właściwym terenowym organom admi
nistracji państwowej stopnia wojewódz
kiego, w trybie art. 30 ustawy, dane 
i materiały niezbędne do wydania decyzji 
ustalającej rodzaje i ilości substancji do
puszczalnych do wprowadzenia do po
wietrza." 

Art. 2. W ustawie z dnia 24 października 1974 r. 
- Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 
6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, 
poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 18 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

,,9) przesyłach wody - rozumie się przez to przemiesz
czenie zasobów wodnych między rzekami .", 

2) wart. 19 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

,,4. Minister Ochrony Środowiska , Zasobów Natural
nych i Leśnictwa dla realizacj i zadań z zakresu 
gospodarki wodnej może tworzyć jednostki organi
zacyjne oraz ustalać obszary ich działania, dostoso
wane do podziału hydrograficznego. 

5. Minister Ochrony Środowiska , Zasobów Natural
nych i Leśnictwa może powierzyć kierownikom 
jednostek, o których mowa w ust. 4, prowadzenie 
niektórych spraw należących do jego właściwości, 
w tym wydawanie decyzji administracyjnych."; 

3) wart. 53 w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

,,10) przesyły wody."; 

4) art. 54 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 54. 1. Szczególne korzystanie z zasobów wód 
dorzecza lub jego części, obejmujące 

wszystkie zakłady zainteresowanie w eks
ploatacji tych wód, następuje w trybie i na 
warunkach ustalonych przez Ministra 
Ochrony Środowiska , Zasobów Natural
nych i Leśnictwa w oparciu o bilanse 
wodne oraz programy gospodarowania za
sobami wodnymi, ochrony wód i ochrony 
przeciwpowodziowej. 

5) wart. 55: 

2. Pozwolenia wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód w dorzeczu nie mogą 
naruszać warunków, o których mowa 
w ust. 1."; 

a) w ust. 2 pkt 8 skreśla się, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Do Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Na
turalnych i Leśnictwa należy wydawanie po
zwoleń wodnoprawnych na przesyły wody."; 

6) wart. 56 ust. 2a skreśla się; 

7) wart. 82 dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 

,,5. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa wydaje pozwolenia wodnoprawne 
na wykonywanie urządzeń zabezpieczających przed 
powodzią·"; 

8) wart. 130 ust. 7 skreśla się. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospol itej Polskiej : W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 7 czerwca 1990 r. 

o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. 

Art. 1. 1. Tworzy się państwową jednostkę organiza
cyjną pod nazwą "Agencja Rynku Rolnego", zwaną dalej 
"Agencją"· 

2. Agencja podlega Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 2. 1. Agencja posiada osobowość prawną . 

2. Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu 
Państwa . 

3. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji. 


