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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. 
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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. 



Dziennik Ustaw Nr 39 - 539 - Poz. 223 

Art. 3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne War
szawa. 

Art. 4 . 1. Agencja służy realizacji interwencyjnej poli
tyki rolnej Państwa, mającej na celu stabilizację rynku produ
któw rolnych oraz ochronę dochodów uzyskiwanych z rol
nictwa. 

2. Zadanie to Agencja realizuje głównie przez: 

1) interwencyjny skup produktów rolnych oraz w szcze
gólnie uzasadnionych przypadkach import produktów, 
półproduktów rolnych i artykułów żywnościowych, 

2) interwencyjną sprzedaż produktów rolnych oraz ich 
przetworów na rynku kraj owym i rynkach zagranicz
nych, 

3) gromadzenie rezerw produktów rolnych oraz ich prze
tworów. 

3. Do zakresu działania Agencji należy także : 

1) analiza rynku rolnego i żywnościowego, ustalanie ten
dencj i rozwoju produkcji rolniczej , jej uwarunkowań ze 
strony rynku oraz organizowanie systemu szybkiej infor
macji w tym zakresie, 

2) w przypadkach uzasadnionych sytuacją rolnictwa i ryn
ku rolnego formułowanie dla rządu propozycji organiza
cyjno-prawnych dotyczących rynku rolnego, interwen
cyjnych cen produktów rolnych, regulacji w zakresie 
handlu zagranicznego, a także innych środków inter
wencji kształtowania podaży lub popytu. Propozycje te 
powinny odnosić się do tych rynków rolnych, które są 
przedmiotem działania Agencji, 

3) możliwość udzielania poręczeń kredytowych. 

Art . 5. 1. Agencja przejmie od Głównego Zarządu Re
zerw Państwowych rezerwy państwowe produktów rolnych 
oraz półproduktów i artykułów żywnościowych, a także środki 
finansowe przeznaczone na ten cel w ustawie budżetowej. 

2. Minister Rynku Wewnętrznego, w porozumieniu 
z Ministrami Finansów oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej, określi szczegółowe zasady, zakres i tryb przekazania 
rezerw państwowych środków finansowych, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Agencja przejmie nieodpłatnie magazyny zbożowe 
o łącznej pojemności 1 mln ton, znajduj ące się w zarządzie 
przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego "PZZ". 

4. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
w porozumieniu z zainteresowanymi organami założyciels
kimi przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego 

"PZZ", określi tryb i zasady przekazania magazynów zbożo
wych, o których mowa w ust. 3. 

Art. 6. 1. Agencją kieruje Prezes, powoływany i od
woływany przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Prezes Agencj i jest organem wykonawczym za
rządzającym Agencj i. 

3. Do zadań Prezesa Agencji należy w szczególności: 

1) organizowanie realizacji zadań Agencji, o których mowa 
wart. 4, 

2) reprezentowanie Agencji na zewnątrz, 

3) podejmowanie działań w celu zapewnienia rozwoju 
i efektywnego wykorzystania działalności Agencji, 

4) przedstawianie Radzie Ministrów do zatwierdzania pro
pozycji Rady Agencji o wysokości cen, według których 
będzie realizowany obrót interwencyjny. 

4. Prezes Agencji składa co kwartał sprawozdanie 
zdziałalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a także sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

Art. 7. 1. Organem opiniodawczym i doradczym Pre
zesa Agencji jest Rada Agencji, w skład której wchodzą 
przewodniczący i 20 członków. 

2. Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Rada 
Agencji. 

3. Członków Rady będących przedstawicielami organiza
cji producentów rolnych w liczbie 8 osób, producentów 
związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, handlu oraz 
konsumentów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na 
wniosek właściwych organów zainteresowanych organizacji. 

4. Członków Rady będących przedstawicielami admini
stracji państwowej, w tym dwóch przedstawicieli Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz po jednym 
przedstawicielu Ministrów: Finansów, Rynku Wewnętrzne
go i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, powołuje i od
wołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek zainteresowa
nych ministrów. 

Art. 8. Szczegółową organizację Agencji określa statut 
nadany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prezesa 
Agencji, po uprzednim zaopiniowaniu przez sejmową Komi
sję Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . Zakres przed
miotowy jej działalności określi Rada Ministrów. 

Art. 9. Przychodami Agencji są dotacje budżetowe 
ustalane corocznie w ustawie budżetowej, wpływy z działal
ności gospodarczej, obrotu papierami wartościowymi oraz 
inne wpływy. 

Art. 10. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową 
na zasadach określonych w Prawie budżetowym dla za
kładów budżetowych . 

2. Rada Ministrów, uwzględniając szczególny rodzaj 
działania Agencji , dostosuje zasady, o których mowa 
w ust. 1, do warunków działania Agencji, a w szczególności 
zasady otrzymywania dotacji z budżetu. 

3. Agencja zatrzymuje całość nadwyżki środków finan
sowych na cele, o których mowa wart. 4 ust. 1. 

Art. 11. System wynagradzania pracowników Agencji 
określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia . 

Art. 12. Techniczno-organizacyjną obsługę Prezesa 
Agencji sprawuje Biuro Agencji. 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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