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nej, minister właściwy do spraw we
wnętrznych, za zgodą ministra właściwe

go do spraw zagranicznych i ministra 
właściwego do spraw finansów publicz
nych ."; 

2) wart. 3 skreśla się ust. 4; 

3) wart. 4 wyraz "zarejestrowanym," zastępuje s i ę 

wyrazem "i"; 

4) wart. 5 wyrazy " Minister Spraw Wewnętrznych" 
zastępuje się wyrazam i "Minister właściwy do 
spraw wewnętrznych"; 

5) w art. 8: 

a) w ust. 1 skreśla się zdanie trzecie, 

b) w ust. 2 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrz
nych" zastępuje się wyrazami "Minister właści 

wy do spraw wewnętrznych "; 

6) art. 9 otrzymuje brzmien ie: 

"Art. 9. Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebra
nych ofiar powinien być podany do wiado
mości organu, który udzielił pozwolenia, 
oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca 

w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa 
prasowego, o zasięgu obejmującym co 
najmniej obszar, na którym zbiórka została 
przeprowadzona." ; 

7) skreśla się art. 12; 

8) skreśla się art. 14. 

Art. 3. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach 
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, 
z 1959 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
wart. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" 
zastępuje się wyrazami " minister właściwy do 
spraw administracji publicznej"; 

2) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. Wojewoda może powierzyć gminie obowiązek 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich 
funduszy, o ile gmina lub powiat nie przejmie 
obowiązku bezpłatnie. 

4. Minister właściwy do spraw administracji pu
blicznej może powierzyć fundacjom, stowarzy
szeniom i instytucjom społecznym , za ich zgo
dą, obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych." 

Art. 4. W ustawie z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze 
nad niektórymi środkami żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 
63, poz. 419, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1997 r. Nr 
60, poz. 369) wart. 7 w ust. 1 wyraz "rejonowych" za
stępuje się wyrazem "powiatowych" . 

Art. 5. W dekrecie z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisy
waniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa 
własności nieruchomości przejętych na cele reformy 

rolnej (Dz. U. Nr 39, poz. 233 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1: 

a) użyte w ust. 1-4 w różnych przypadkach wyra
zy "wojewódzki urząd ziemski" zastępuje się 
użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem 
" sta rosta" , 

b) skreśla się ust. 5; 

2) użyte w art. 2 w ust. 3 i wart. 3 w różnych przypad
kach wyrazy "powiatowy urząd ziemski" zastępuje 
się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem 
"starosta"; 

3) dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

"Art. 3a. Zadania starosty określone wart. 1 w ust. 
1-4, wart. 2 w ust. 3 i wart. 3 są zadania
mi z zakresu administracji rządowej." 

Art. 6. W dekrecie z dnia 6 września 1946 r. o ustro
ju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyska
nych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, 
poz. 279, z 1947 r. Nr 66, poz. 410, z 1951 r. Nr 5, poz. 39, 
z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i 72, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, 
z 1971 r. Nr 27, poz. 250 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 33. Władzami właściwymi w rozumieniu ni
niejszego dekretu są starostowie."; 

2) w art. 34 wyrazy "władz administracji ogólnej, dzia
łających jako władze osiedleńcze," zastępuje się 
wyrazem " starostów"; 

3) w art. 35 i wart. 37 wyrazy "władzy administracji 
ogólnej jako władzy ziemskiej" zastępuje się wyra
zem "starosty"; 

4) dodaje się art. 37a w brzmieniu : 

"Art. 37a. Zadania starosty określone wart. 
33-35 oraz wart. 37 są zadaniami 
z zakresu administracji rządowej." 

Art. 7. W dekrecie z dnia 28 października 1947 r. 
o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem 
Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. 
Nr 66, poz. 410 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) użyte wart. 2 w ust. 3, wart. 5, wart. 6 w ust. 1 
w zdaniu trzecim i w ust. 3 w różnych przypadkach 
i liczbach wyrazy "władza administracji ogólnej 
I instancji" zastępuje się użytym w odpowiednim 
przypadku i liczbie wyrazem "starosta"; 

2) użyte wart. 6 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i wart. 7 
wyrazy "uprawnione są władze administracji ogól
nej I instancji" zastępuje się wyrazami "uprawnie
ni są starostowie"; 

3) dodaje się art. 7a w brzmieniu : 

"Art. 7a. Zadania starosty określone wart. 2 w 
ust. 3, wart. 5, wart. 6 w ust. 1 i 3 oraz 
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wart. 7 są zadan iami z zakresu admini
stracji rządowej." 

Art. 8. W ustawie z dnia 1 lipca 1949 r. o za kładach 
leczniczych dla zwierząt (Dz. U. Nr 41, poz. 297, z 1988 r. 
Nr 41 , poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprow a
dza si ę następujące zmiany: 

1) w art. 17 wyraz " Wojewoda " zastępuje si ę w yraza 
mi " Powiatowy lekarz weterynarii"; 

2) art. 22 otrzym uje brzmienie: 

" Art . 22. Nadzór nad wykonywaniem przeplsow 
ustawy w odniesieniu do lecznic spraw u
je starosta za pośrednictwem powiatowe
go lekarza weterynarii ." ; 

3) w art. 14 w ust. 2, art. 16, art. 21 , art. 23 ust. 3 w y
razy ,,(art. 22 ust. 2)" zastępuj e się wy razami 
,, (art. 22)". 

Art. 9. W dekrecie z dnia 6 września 1951 r. o ochro
nie i ureg ulowaniu własności osadn iczych gospo
darstw chłopsk i ch na obszarze Ziem Odzyska nych (Dz. 
U. Nr 46, poz. 340, z 1957 r. Nr 39, poz. 172, z 1969 r. Nr 
13, poz. 95 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprow adza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 5 w ust. 1: 
- wyrazy "powiatowa kom isja ziemska" za stępu

je s i ę wyrazem " starosta" , 
- dodaje s ię zdanie drugie w brzmieniu: 

"Wydawanie tych aktów jest zadaniem z zakresu 
administracji rządowej . " ; 

2) w art. 6 w ust. 1 i 3 oraz wart. 7 w ust. 3 wyrazy "pre
zyd ium powiatowej rady narodowej" zastę puj e si ę 

wyrazam i "starosta wykonujący zadania z zakresu 
admin istracji rządowej" . 

Art. 10. W dekreci e z dnia 23 kwietnia 1953 r. 
o świadcze n i a c h w celu zwalczania k l ęsk żywiołowych 

(Dz. U. Nr 23, poz. 93, z 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1970 r. 
Nr 16, poz. 138, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 oraz z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496) wprowadza s i ę następ ujące zmiany: 

1) wart. 2: 

a) w ust. 1 wyrazy " prezydia rad narodowych 
(gmin nych, m iejskich , powiatowych , wojewódz
kich) właściwe " zastępuje się w yraza m i "odpo
w iednio właściwy wójt, burmistrz (p rezydent 
miasta), starosta oraz wojewoda" , 

b) w ust. 2 w yrazy " prezydiami rad narodowych " 
zastępuje się wyrazami "wójtami, burm ist rzami 
(p rezydentami m iast), starostami oraz wojewo
dami", 

c) dodaje się ust. 3 w brzm ieniu : 

,,3. Koordynację zorganizowanej akcji społecz
nej odbywaj ącej s i ę na obszarze: 

1) gmin znajdujących się w jedny m powiecie 
sprawuje - starosta, 

2) powiatów znajdujących się w jednym wo
jewództwie sprawuje - właściwy m iej
scowo wojewoda, 

3) powiatów znajdującyc h się w kilku woje
wództwach sprawuje - wskazany przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrz

nych, w ojewoda tego województwa, któ
rego teren w największym stopniu został 
objęty klęską, 

4) kilku w ojewództw sprawuje - minister 
właściwy do spraw wewnętrznych ."; 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

" Art . 3.1. J eże li środki , którymi dysponuje właści 
wy organ jednostk i samorządu terytorial 
nego albo wojewoda, są niewystarczają

ce, organy te mogą wprowadzić obowią
zek świadczeń osobistych i rzeczowych 
na cele zorganizowanej akcji społecznej . 

2. O nałożeniu obowi ązku, o którym mowa 
w ust. 1, właściwy orga n jednostki samo
rząd u terytorialnego zawiadamia bez
zwłocznie starostę i wojewodę . 

3. Obowiązek, o któ rym mowa w ust. 1, 
w chodzi w życie z dniem og łoszenia. Za
sady i formy ogłosze nia okreś lają odręb
ne przepisy."; 

3) w art. 4 s kreśla s i ę ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1; 

4) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "prezydi um właściwej miej
skiej, dzielnicowej lub gminnej rady narodowej" 
zastępuje s ię wyrazami "odpowiednio wójt, bur
mistrz (prezydent miasta), starosta albo wojewo
da"; 

5) w art. 9 skreśla się ust. 2 oraz oznacze nie ust. 1. 

Art. 11. W dekrecie z dnia 18 kwietnia 1955 r. 
o uwłaszczeni u i o uregulowan iu innych spraw, zwią
zanych z reformą ro l ną i osadn ictwem ro lnym (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 14, poz. 78, z 1961 r. Nr 32, poz. 161, 
z 197 1 r. Nr 27, poz. 250 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198), 
wprowadza si ę następujące zmiany: 

1) wart. 4 w ust. 1, wart. 11 w ust. 1 i wa rt. 14 wyra
zy " prezyd ium powiatowej rady na rodowej" zastę
puje się wyrazem "starosta"; 

2) w art. 2, w art . 6 w ust. 3 oraz wa rt. 19 w ust. 2 i 4 
wyrazy "prezydium wojewódzkiej rady narodo
w ej" zastę p uje si ę wyrazem "starosta" ; 

3) dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

" A rt . 19a. Zadania sta rosty okreś l o ne wart. 2, 
wart. 4 w ust. 1, wart. 6 w ust. 3, wart. 
11 w ust. 1, wart. 140raz w art. 19wust. 
2 i 4 są zadania mi z zakresu administra
cji rządowej." 

Art. 12. W ustawie z dn ia 15 listopada 1956 r. 
o zm ianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 
328) w prowadza się następujące zmiany: 

1) art. 8 i 9 otrzym ują brzmienie: 

" A rt. 8. W sprawach określonych w ustawie roz
strzyga, w drodze decyzji admi nistracyjnej, 
starosta właściwy ze względ u na miejsce 
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zamieszkania wnioskodawcy, a w przypad
ku braku takiego miejsca - Prezydent 
m.st. Warszawy jako organ wykonawczy 
gminy Warszawa-Centrum. 

Art . 9. 1. Podania w sprawach określonych 
w ustawie osoby zamieszkate w Polsce 
sktadają organom, o których mowa 
wart. 8. Jeżeli wnioskodawca zamiesz
kuje za granicą, podanie sktada się za po
średnictwem konsula Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Wtaściwość miejscową starostów okre
śla , w stosunku do osób zamieszkatych 
za granicą, kolejno: ostatnie miejsce ich 
zamieszkania albo ostatnie miejsce po
bytu w Polsce . W przypadku braku ta
kich podstaw wtaściwy jest Prezydent 
m .st. Warszawy jako organ wykonawczy 
gminy Warszawa-Centrum. "; 

2) wart. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W razie wątpliwości, pisownię lub brzmienie 
imienia i nazwiska ustala starosta, na wniosek 
strony." ; 

3) wart. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Organ, o którym mowa wart . 8, zawiadamia 
o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu 
cywilnego wtaściwe ze względu na miejsce 
sporządzenia aktu urodzenia i matżeństwa 
wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia ak
tów urodzeń jego matoletnich dzieci, a ponad
to wtaściwy urząd skarbowy i organ Policji, 
wojskową komendę uzupetnień i organy ewi
dencji ludności oraz Centralny Rejestr Skaza
nych ."; 

4) dodaje się art. 11 a w brzmieniu: 

"Art. 11 a. Określone w ustawie zadania i kompe
tencje starosty są zadaniami z zakresu 
administracji rządowej ." 

Art. 13. W ustawie z dnia 29 maja 1957 r. o uregu
lowaniu spraw wtasności niektórych nieruchomośc i 
nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach 
b. W. M. Gdańska (Dz. U. Nr 31, poz. 137) wart. 11 ust. 1 
otrzymuje brzmienie: 

,,1. Decyzje przewidziane w niniejszej ustawie nale
żą do wtaściwości starosty. Wydawanie tych 
decyzji jest zadaniem z zakresu administracji 
rządowej." 

Art. 14. W ustawie z dnia 25 lutego 1958 r. o Pań 
stwowej Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 1969 r. Nr 26, 
poz. 206, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, 
z 1991 r. Nr 65, poz. 279 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule ustawy oraz wart. 6-11 użyte w różnych 
przypadkach wyrazy "Państwowa Inspekcja Han
dlowa" zastępuje się użytymi w odpowiednich 
przypadkach wyrazami "Inspekcja Handlowa" ; 

2) art. 1-5 otrzymują brzmienie: 

Poz. 668 

"Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa jest powotana do 
ochrony interesów konsumentów oraz 
interesów gospodarczych państwa. 

2. Do zadań Inspekcji Handlowej należy: 

1) kontrola legalności i rzetelności dzia
tania przedsiębiorców prowadzących 
dziatalność gospodarczą w rozumie
niu przepisów odrębnych, w zakresie 
produkcji , handlu i ustug, 

2) kontrola jakości i bezpieczeństwa to
warów i ustug, w szczególności zagra
żających życiu lub zdrowiu konsu
mentów, 

3) podejmowanie kontroli, mediacji i in
nych dziatań interwencyjnych w celu 
ochrony indywidualnych interesów 
i praw konsumentów, 

4) prowadzenie centralnych i wojewódz
kich laboratoriów kontrolno-analitycz
nych, 

5) organizowanie i prowadzenie polu
bownego sądownictwa konsumenc
kiego, 

6) prowadzenie poradnictwa konsu
menckiego, 

7) wykonywan ie innych zadań określo
nych w przepisach odrębnych. 

Art. 2. 1. Zadania określone wart. 1 wykonują na
stępujące organy: 

1) Gtówny Inspektor Inspekcji Handlo
wej, zwany dalej «Gtównym Inspekto
rem», 

2) wojewoda przy pomocy wojewódz
kiego inspektora inspekcji handlowej, 
zwanego dalej «wojewódzkim inspek
torem», jako kierownika wojewódz
kiej inspekcji handlowej wchodzącej 
w sktad zespolonej administracji wo
jewódzkiej. 

2. Wojewódzki inspektor wykonuje w imie
niu wojewody zadania i kompetencje In
spekcji Handlowej określone w ustawie 
oraz przepisach odrębnych. 

3. Wojewódzki inspektor kieruje dziatalno
ścią wojewódzkiego inspektoratu in
spekcji handlowej. 

4. W rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w sprawach związa
nych z wykonywaniem zadań i kompe
tencji Inspekcji Handlowej, organem 
wtaściwym jest wojewódzki inspektor 
i jako organ wyższego stopnia Gtówny 
Inspektor. 

Art. 3. 1. Głównego Inspektora powotuje i odwo
tuje Prezes Rady Ministrów na wniosek 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 



Dziennik Ustaw Nr 106 - 3681 Poz. 668 

2. Zastępcę Głównego Inspektora powołu
je i odwołuje Prezes Rady Ministrów na 
wniosek Głównego Inspektora. 

3. Główny Inspektor kieruje działalnością 
Inspekcji Handlowej przy pomocy Głów
nego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. 

4. Wojewódzkiego inspektora i jego zastęp

cę powołuje i odwołuje wojewoda, po 
zasięgnięciu opinii Głównego Inspekto
ra . 

Art. 4. Organizację Głównego Inspektoratu In
spekcji Handlowej określi statut nadany, 
w drodze rozporządzenia , przez Prezesa 
Rady Ministrów. 

Art. 5. 1. Organy Inspekcji Handlowej wykonują 
zadania określone w ustawie, na podsta
wie okresowych planów pracy; mogą też 
podejmować kontrole nie planowane, 
jeżeli wymagają tego okoliczności fak
tyczne. 

3) wart. 6: 

2. Główny Inspektor opracowuje kierunki 
działania Inspekcji Handlowej oraz plany 
kontroli o znaczeniu krajowym, zatwier
dzane przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

3. Wojewódzcy inspektorzy ustalają plany 
pracy uwzględniające kierunki działania 
i plany kontroli, o których mowa w ust. 2, 
oraz wnioski wojewody."; 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Zadania ochrony konsumenta w zakresie 
określonym ustawą oraz innymi przepisami 
sprawują również organy jednostek samo
rządu terytorialnego. 

3. W szczególności zadania jednostek samorzą
du terytorialnego w zakresie ochrony konsu
menta wykonuje powiatowy (miejski) rzecz
nik konsumentów, powoływany i odwoływa
ny przez radę powiatu (radę miasta na pra
wach powiatu) na zasadach określonych od
rębnymi przepisami, które ustalają również 
szczegółowy zakres jego działania i przysłu
gujące mu uprawnienia." , 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

,,4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia, zasady współpracy organów Inspek
cji Handlowej z powiatowym (miejskim) 
rzecznikiem konsumentów, a także z innymi 
organami administracji publicznej i instytu
cjami kontrolnymi , w tym organizacjami po
zarządowymi działającymi w zakresie, o któ
rym mowa wart. 1 ust. 2 ."; 

4) w art. 7 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

- lit. c) otrzymuje brzmienie: 

lI C) w przedsiębiorstwach produkujących to
wary na potrzeby handlu i przemysłu ga
stronomicznego," 

- skreśla się lit. d), 

b) w pkt 4 wyrazy "Prezes Urzędu Ochrony Konku
rencji i Konsumentów" zastępuje się wyrazami 
"Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządze
nia"; 

5) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

"Art.13. 1. W postępowaniu kontrolnym przed or
ganami Inspekcji Handlowej w zakresie 
nie uregulowanym ustawą stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania admi
nistracyjnego oraz przepisy o postępo
waniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Inspektorzy Inspekcji Handlowej 
w związku z wykonywanymi czynno
ściami kontrolnymi korzystają z ochro
ny przewidzianej w Kodeksie karnym 
dla funkcjonariuszy publicznych. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w dro
dze rozporządzenia, tryb postępowania 
organów Inspekcji Handlowej ." 

Art. 15. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen
tarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, 
poz. 298, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, 
poz.198, z 1991 r. Nr 64, poz. 271 oraz z 1997 r. Nr 126, 
poz. 805 i Nr 141, poz. 943) wprowadza się następują

ce zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art.l. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy ko
munalnych należy do zadań własnych 
gminy. 

2. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza 
komunalnego decyduje rada gminy, 
a w miastach na prawach powiatu rada 
miasta, po uzyskaniu zgody właściwego 
inspektora sanitarnego. 

3. Właściwe władze kościelne decydują 

o założeniu lub rozszerzeniu cmentarza 
wyznaniowego, które może nastąpić na 
terenie przeznaczonym na ten cel 
w miejscowym planie zagospodarowa
nia przestrzennego, po uzyskaniu zgody 
właściwego inspektora sanitarnego. 

4. O zamknięciu cmentarza komunalnego 
decyduje właściwa rada gminy lub rada 
miasta, po zasięgnięciu opinii właściwe
go inspektora sanitarnego. 

5. O zamknięciu cmentarza wyznaniowego 
decyduje właściwa władza kościelna, po 
zasięgnięciu opinii właściwego inspek
tora sanitarnego."; 

2) w art. 2 w ust. 1 wyrazy lIdo spraw gospodarki te
renowej i ochrony środowiska organów prezydiów 
rad narodowych miast, osiedli i gromad" zastępu 

je się wyrazami "zarządów gmin (miast)"; 
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3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. 1. Cmentarze zakłada się i rozszerza na tere
nach określonych w miejscowych pIa
nach zagospodarowania przestrzennego. 

2. Zasady i tryb nabycia gruntów pod 
cmentarze określa ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho
mościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) ."; 

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. Cmentarze komunalne zakłada się w zasa
dzie na terenie każdej gminy lub miasta, 
jednakże w uzasadnionych przypadkach 
można założyć cmentarz dla kilku gmin."; 

5) w art. 5: 

a) w ust. 2 w pkt 2 wyraz "milicyjnych" zastępuje 
się wyrazem "policyjnych " , 

b) w ust. 3 wyrazy " Minister Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa w porozumieniu z Mi
nistrem Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa oraz Ministrem Zdrowia i Opie
ki Społecznej" zastępuje się wyrazami "minister 
właściwy do spraw administracji publicznej 
w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska oraz ministrem właściwym 
do spraw zdrowia"; 

6) wart. 6: 

a) w ust.1 w zdaniu drugim wyrazy "właściwy do 
spraw gospodarki terenowej i ochrony środowi
ska organ prezydium wojewódzkiej rady naro
dowej (rady narodowej miasta wyłączonego 
z województwa) " zastępuje się wyrazami "za
rząd gminy (zarząd miasta na prawach powia
tu)", 

b) w ust. 4 wyrazy" M i n istra Ku Itu ry i Sztu ki " zastę

puje się wyrazami "ministra właściwego do 
spraw kultury", 

c) w ust. 5 wyrazy " Ministra Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa" zastępuje się wyraza
mi "ministra właściwego do spraw administra
cji publicznej", 

d) skreśla się ust. 6; 

7) w art. 9: 

a) użyte w ust. 3 i 5 wyrazy " Minister Zdrowia 
i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami 
"minister właściwy do spraw zdrowia ", 

b) w ust. 4 wyrazy " powiatowego (miejskiego, 
dzielnicowego) lub portowego inspektora sani
tarnego" zastępuje się wyrazami "miejscowo in
spektora sanitarnego"; 

8) w art. 10: 

a) w ust. 2 w zdaniu 2 wyrazy lIdo spraw zdrowia 
i opieki społecznej organ prezydium powiatowej 
(miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej" zastę
puje się wyrazem " starosta ", 

b) w ust. 3 wyrazy "właściwy do spraw zdrowia 
i opieki społecznej organ prezydium rady naro
dowej miasta, osiedla lub gromady" zastępuje 
się wyrazami "ośrodek pomocy społecznej", 

c) w ust. 5 wyrazy "Minister Sprawiedliwości" za
stępuje się wyrazami "Minister właściwy do 
spraw sprawiedliwości"; 

9) w art. 11: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "zakładu społeczne
go służby zdrowia" , a wyrazy "właściwy do 
spraw zdrowia i opieki społecznej organ prezy
dium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady 
narodowej" zastępuje się wyrazami "właściwe
go starostę", 

b) w ust. 3: 
- w zdaniu wstępnym wyrazy "Minister Zdro

wia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyraza
mi "Minister właściwy do spraw zdrowia" , 

- w pkt 2 wyrazy "Ministrem Spraw Wewnętrz

nych" zastępuje się wyrazami "ministrem 
właściwym do spraw administracji publicz
nej", 

- w pkt 3 wyrazy "Ministrami Finansów oraz 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" za
stępuje się wyrazami "ministrem właściwym 
do spraw finansów publicznych oraz mini
strem właściwym do spraw administracji pu 
blicznej", 

c) w ust. 4 wyrazy "Minister Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa w porozumieniu z Mi
nistrem Zdrowia i Opieki Społecznej i Spraw 
Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "mini
ster właściwy do spraw administracji publicznej 
w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia" , 

d) w ust. 7 skreśla się wyrazy " administracji prezy
dium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady 
narodowej" , 

e) w ust. 8 skreśla się wyrazy "powiatowego (miej 
skiego, dzielnicowego) lub portowego", a wyra
zy "Milicji Obywatelskiej" zastępuje się wyra
zem "Policji"; 

1 O) w art. 13 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust.1; 

11) w art. 14: 

a) w ust. 1 wyrazy "miast, osiedli i gromad" zastę

puje się wyrazem " gmin", 

b) w ust. 2 dwukropek zastępuje się myślnikiem 
i dodaje się wyrazy "właściwego inspektora sa
nitarnego." oraz skreśla się pkt 1 i 2, 

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego 
państwa należy uzyskać zezwolenie starosty 
właściwego dla miejsca, w którym zwłoki 
i szczątki mają być pochowane, działającego 
w porozumieniu z właściwym inspektorem 
sanitarnym. 

4. W przypadku śmierci na skutek choroby za
kaźnej, wymienionej w wykazie ustalanym 
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przez m inistra właściwego do spraw zdro
wia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może 
być udzielone przed upływem dwóch lat od 
dnia zgonu. Wyjątki od tej zasady mogą być 
czynione przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia, który może te uprawnienia 
przekazać wojewódzkim inspektorom sani
tarnym."; 

12) wart. 15: 

a) użyte w ust. 1 w pkt 1 i 3 wyrazy "powiatowego 
(miejskiego, dzielnicowego) lub portowego in
spektora sanitarnego" zastępuje się wyrazami 
"właściwego inspektora sanitarnego", 

b) w ust. 3 wyrazy "Minister Zdrowia i Opieki Spo
łecznej" zastępuje się wyrazami "minister wła 
ściwy do spraw zdrowia" ; 

13) w art. 20 wyrazy "Ministrowie Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa oraz Zdrowia i Opieki 
Społecznej" zastępuje się wyrazami "Minister wła
ściwy do spraw administracji publicznej w porozu
mieniu z ministrem właściwym do spraw zdro
wia."; 

14) art. 21 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 21. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepi
sów niniejszej ustawy oraz przepisów 
wykonawczych do ustawy sprawują 

starostowie, wójtowie, burmistrzowie 
(prezydenci miast) oraz właściwi miej
scowo inspektorzy sanitarni. 

2. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi 
niniejszą ustawą sprawują według wła

SCIWOSCI ministrowie właściwi: do 
spraw administracji publicznej i do 
spraw zdrowia." 

Art. 16. W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwal
czaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170, z 1974 r. Nr 47, 
poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypo
spolitej Polskiej są obowiązane, na żądanie 
właściwego do spraw zdrowia organu admi
nistracji publicznej : 

1) poddawać się szczepieniom ochronnym 
przeciwko gruźlicy, 

2) poddawać się badaniom lekarskim, mają
cym na celu wykrywanie i leczenie grużli 

cy, 

3) udzielać wyjaśnień mogących mieć zna
czenie dla rozpoznania grużlicy, wykrycia 
źródła zakażenia bądź zapobiegania sze
rzeniu się gruźlicy."; 

2) wart. 6: 

a) w ust. 1 wyrazy "Właściwy do spraw zdrowia or
gan prezydium powiatowej (miejskiej w mieście 

stanowiącym powiat miejski, dzielnicowej 
w mieście wyłączonym z województwa) rady na
rodowej" zastępuje się wyrazami "Starosta 
(przewodniczący zarządu miasta w miastach na 
prawach powiatu)", 

b) w ust. 2 wyra zy "Państwowy inspektor sanitar
ny" zastępuje się wyrazami "Inspektor sanitar
ny"; 

3) w art. 10: 

a) w ust. 1 wyrazy " Zakłady pracy zatrudniające 
pracowników chorych na gruźlicę i ozdrowień
ców są obowiązane " zastępuje się wyrazami 
"Pracodawcy zatru dniający pracowników cho
rych na gruźlicę i ozdrowieńców są obowiąza
ni", 

b) w ust. 2 wyrazy " Minister Zdrowia i Opieki Spo
łecznej po porozumieniu z Centralną Radą 
Związków Zawodowych" zastępuje się wyraza
mi "minister właściwy do spraw zdrowia", 

c) w ust. 3 wyrazy " Zakład pracy" zastępuje się wy
razem "Pracodawca "; 

4) w art. 11 w ust. 1 wyrazy " Zakłady pracy powinny" 
zastępuje się wyrazami "Pracodawcy powinni"; 

5) w art. 17 w ust. 2 skreśla się wyrazy "i w porozumie
niu z Centralną Radą Związków Zawodowych"; 

6) w art. 18 wyrazy "przepisów art. 13, 14 i 15" zastę
puje się wyrazami " przepisów art. 13" . 

Art. 17. W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie 
mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz. U. 
Nr 11 , poz. 67, z 1962 r. Nr 39, poz. 169, z 1968 r. Nr 3, 
poz. 13, z 1982 r. Nr 11, poz. 80 i z 1989 r. Nr 10, poz. 55) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1 wyra zy "do spraw rolnych i leśnych 
organu prezydium powiatowej rady narodowej" 
zastępuje się wyrazami "zarządu gminy"; 

2) użyty w art. 2 w ust. 1, wart. 4 w ust. 2 i 3 dwukrot
nie, wart. 7 w ust. 3 dwukrotnie, w różnych przy
padkach wyraz "orzeczenie " zastępuje się użytym 
w odpowiedn im przypadku wyrazem "decyzja"; 

3) w art. 6 w ust. 2: 

- wyrazy "orzeczenie właściwego do spraw rol
nych i leśnych organu prezydium powiatowej 
rady narodowej" zastępuje się wyrazami "decy
zja właściwego starosty", 

- dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Wydawanie tych decyzji jest zadaniem z zakre
su administracji rządowej."; 

4) w art. 7 w ust. 3 wyrazy "do spraw rolnych i leśnych 
organ prezydium rady narodowej" zastępuje się 
wyrazem "starosta". 

Art. 18. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochro
nie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, 
poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz 
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z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 88, poz. 554 i Nr 115, poz. 741) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 w ust. 2 wyrazy "państwowe i samorządo
we" zastępuje się wyrazami "rządowe i samorzą
dowe"; 

2) art. 7a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 7a. 1. Służbą Ochrony Zabytków kieruje Ge
neralny Konserwator Zabytków, który 
jest centralnym organem administracji 
rządowej. 

2. Generalnego Konserwatora Zabytków 
powołuje i odwołuje Prezes Rady Mini
strów, na wniosek ministra właściwe
go do spraw kultury. 

3. Zastępcę Generalnego Konserwatora 
Zabytków powołuje i odwołuje mini
ster właściwy do spraw kultury, na 
wniosek Generalnego Konserwatora 
Zabytków. 

4. Generalny Konserwator Zabytków kie
ruje Służbą Ochrony Zabytków przy po
mocy Urzędu Generalnego Konserwa
tora Zabytków. 

5. Prezes Rady Ministrów na wniosek mi
nistra właściwego do spraw kultury, 
w drodze rozporządzenia, nadaje statut 
Urzędowi Generalnego Konserwatora 
Zabytków."; 

3) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. 1. Ochronę dóbr kultury sprawują następu
jące organy: 

1) minister właściwy do spraw kultury, 

2) Generalny Konserwator Zabytków, 

3) wojewoda, przy pomocy wojewódz
kiego konserwatora zabytków jako 
kierownika wojewódzkiej Służby 
Ochrony Zabytków wchodzącej 
w skład zespolonej administracji wo
jewódzkiej, 

4) dyrektorzy (kierownicy) muzeów 
w stosunku do zabytków znajdujących 
się w muzeach, 

5) dyrektor Ośrodka Dokumentacji Za
bytków, kierujący centralną ewidencją 
dóbr kultury, 

6) dyrektorzy (kierownicy) jednostek or
ganizacyjnych powołanych do ochro
ny zabytków, 

7) Biblioteka Narodowa w Warszawie 
i biblioteki wyznaczone przez ministra 
właściwego do spraw kultury w poro
zumieniu z właściwymi ministrami 
(kierownikami urzędów centralnych) 
i Polską Akademią Nauk, w stosunku 
do zabytkowych materiałów biblio
tecznych w zakresie im zleconym. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków wy
konuje w imieniu wojewody zadania 

i kompetencje Służby Ochrony Zabyt
ków określone w ustawie i przepisach 
odrębnych. 

3. Wojewódzkiego konserwatora zabytków 
powołuje i odwołuje wojewoda, na 
wniosek Generalnego Konserwatora Za
bytków lub za jego zgodą. 

4. Zastępcę wojewódzkiego konserwatora 
zabytków powołuje i odwołuje wojewo
da, na wniosek wojewódzkiego konser
watora zabytków. 

5. Wojewódzki konserwator zabytków kie
ruje wojewódzkim oddziałem Służby 
Ochrony Zabytków. 

6. W rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w sprawach związa
nych z wykonywaniem zadań i kompe
tencji Służby Ochrony Zabytków, orga
nem właściwym jest, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, wojewódzki konserwa
tor zabytków i jako organ wyższego 
stopnia Generalny Konserwator Zabyt
ków. 

7. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, może tworzyć 
delegatury wojewódzkiego oddziału 
Służby Ochrony Zabytków. Kierownik 
delegatury może, z upoważnienia woje
wódzkiego konserwatora zabytków, pro
wadzić sprawy i wydawać na terenie 
swojego działania decyzje administra
cyjne. 

8. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zabytków lub za jego zgo
dą, może powierzyć w drodze porozu
mienia prowadzenie spraw z zakresu 
właściwości wojewódzkiego konserwa
tora zabytków, w tym wydawanie w jego 
imieniu decyzji administracyjnych, gmi
nom i powiatom, a także związkom gmin 
i powiatów, położonym na terenie woje
wództwa. 

9. Minister właściwy do spraw kultury 
w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw administracji publicznej okre
śli, w drodze rozporządzenia, zasady or
ganizacji wojewódzkich oddziałów Służ
by Ochrony Zabytków."; 

4) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

"Art. 8a. Ochronę dóbr kultury w zakresie określo
nym ustawą oraz innymi przepisami spra
wują również organy jednostek samorzą
du terytorialnego."; 

5) wart. 10 w ust. 1 po wyrazie "powołuje" dodaje się 
wyrazy "i odwołuje"; 

6) wart. 11: 

a) w ust. 1 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami 
"jednostek samorządu terytorialnego", 
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b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "działającym w imie
niu wojewody" , 

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy "działającego w imie
niu wojewody"; 

7) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. 1. Generalny Konserwator Zabytków 
może powierzyć, w drodze porozu
mienia, dyrektorom (kierownikom) 
instytucji kultury, dla których organi
zatorem jest minister właściwy do 
spraw kultury, wykonywanie okre
ślonych zadań w sprawach ochrony 
zabytków, w tym wydawanie decyzji 
administracyjnych . 

8)wart. 13: 

2. Porozu mienie, o którym mowa 
w ust. 1, wymaga zgody ministra 
właściwego do spraw kultury. 

3. Wojewoda, na wniosek wojewódz
kiego konserwatora zabytków lub za 
jego zgodą, może powierzyć w dro
dze porozumienia prowadzenie, 
w jego imieniu, niektórych spraw 
z zakresu swojej właściwości, w tym 
wydawanie decyzji administracyj
nych, dyrektorom (kierownikom) 
muzeów lub bibliotek oraz dyrekto
rom (kierownikom) specjalistycz
nych jednostek organizacyjnych po
wołanych w celu ochrony dóbr kultu
ry. 

4. Powierzenie spraw, w tym wydawa
nie decyzji administracyjnych, na 
rzecz dyrektorów (kierowników) mu
zeów lub bibliotek oraz dyrektorów 
(kierowników) jednostek organiza
cyjnych, o których mowa w ust. 3, 
może nastąpić za zgodą właściwego 
dla tych muzeów, bibliotek lub jed
nostek organizatora bądż organu 
nadzoru ."; 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "działający w imieniu 
wojewody", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zarządy gmin są zobowiązane do prowadze
nia ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do 
rejestru zabytków, a znajdujących się na te
renie ich działania."; 

9) w art.14 w ust.1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

" 1) wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
wydanej z urzędu lub na wniosek właścicie

la dobra kultury, jego użytkownika, bądż wła 

ściwego organu powiatu lub gminy, 

2) Generalnego Konserwatora Zabytków."; 

10)wart.15: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "działającego w imie
niu wojewody", 

b) skreśla się ust. 3; 

11) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,, 2. O skreśleniu zabytku z rejestru decyduje Ge
neralny Konserwator Zabytków, a w przy
padku powołania właściwej specjalistycznej 
jednostki organizacyjnej, o której mowa 
wart. 10 ust. 2, Generalny Konserwator Za
bytków po zasięgnięciu opinii tej jednost
ki."; 

12) wart. 17 wyrazy "ewidencji zabytków" zastępuje 
się wyrazam i "ewidencji dóbr kultury"; 

13) wart. 19 wyrazy "Organy służby konserwatorskiej 
mają" zastępuje się wyrazami "Starosta ma"; 

14) wart. 20 wyraz" wojewodowie" zastępuje się wy
razem "starostowie"; 

15) w art. 21: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "działającego w imie
niu wojewody", 

b) w ust. 2 po wyrazie "udzielania" dodaje się wy
razy "i cofania"; 

16) wart. 22 w ust. 1 po wyrazach "zarząd właściwej 
gminy" dodaje się wyrazy "lub zarząd właściwego 
powiatu" oraz skreśla się wyrazy "działającego 
w imieniu wojewody"; 

17) w art. 23 w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 kwiet
nia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości (Dz. U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74 
i Nr 29, poz.154 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90 i Nr 34, 
poz.198)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa
mi (Dz. U. Nr 115, poz.741)"; 

18) w art. 24 w ust. 3 i 4 po wyrazie "gm iny" dodaje się 
wyrazy "lub powiatu"; 

19) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 32. Wierzytelność Państwa z tytułu robót wy
mienionych wart. 31 ust. 2, prowadzo
nych przy zabytkach nieruchomych, nie 
stanowiących jego własności, zabezpie
cza się, na wniosek wojewódzkiego kon
serwatora zabytków, w formie hipoteki 
przymusowej."; 

20) wart. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Przejęcie na własność Państwa zabytku nie
ruchomego następuje w trybie przepisów 
ustawy, o której mowa wart. 23 ust. 2, na 
wniosek wojewódzkiego konserwatora za
bytków I u b sta rosty. " ; 

21) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37.1. W razie uzasadnionej obawy zniszcze
nia, uszkodzenia lub wywiezienia dobra 
kultury bez zezwolenia za granicę bądź 
też niezapewnienia dobru kultury, po
mimo wezwania ze strony organu służ
by konserwatorskiej, należytych wa
runków konserwacji, starosta z urzędu 
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22) wart. 38: 

lub na wniosek wojewódzkiego kon ser
watora zabytków wydaje decyzję o za
bezpieczeniu tego dobra kultury w for
mie ustanowienia tymczasowego zaję
cia aż do chwili usunięcia niebezpie
czeństwa. 

2. Przep isu ust. 1 nie stosuje się do nieru
chomych dóbr kultury nie wpisanych 
do rejestru zabytków. 

3. Tymczasowe zajęcie polega na przenie
sieniu ruchomego dobra kultury, w za
leżności od przedmiotu, do muzeum, 
archiwum lub biblioteki, w stosunku 
zaś do zabytku nieruchomego na odda
niu go w zarząd gminie bądż innym 
właściwym organom samorządu woje
wództwa lub powiatu."; 

a) w ust. 2 wyrazy "lokalami lub budynkami" zastę
puje si ę wyrazami "gruntami, budynkami lub lo
kalami", 

b) w ust. 3 po wyrazie "Państwa" dodaje się wyra
zy "lub jednostek samorządu terytorialnego"; 

23) wart. 39 po wyrazie "Państwa" dodaje się wyrazy 
"lub jednostki samorządu terytorialnego"; 

24) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 40.1. W celu zapewnienia należytej ochrony 
i właściwego wykorzystania zabytków 
nieruchomych osoby fizyczne, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej 
powinny dążyć do ich zagospodarowa
nia na cele użytkowe. 

2. Minister właściwy do spraw ku ltury 
określi, w drodze rozporządze nia, wa
runki wykorzystania zabytków nieru
chomych na cele użytkowe oraz zasady 
i tryb przyznawania dotacji z budżetu 
państwa przeznaczonych dla użytkow
ników zabytków, prowadzących prace 
remontowe i konserwatorskie przy tych 
zabytkach ." ; 

25) w art.41 w ust. 2 i 3 wyrazy "Minister Kultury i Sztu
ki" zastępuje się wyrazami "Generalny Konse rwa
tor Zabytków"; 

26) wart. 70 w ust. 2 wyrazy "wojewódzkiego konser
wato ra zabytków" zastępuje się wyrazami "zarząd 
powiatu" . 

Art. 19. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywa
telstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 oraz z 1997 r. Nr 114, poz. 739) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwole
nia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypo-

spol itej Polskiej i który pozostaje co najmniej 
3 lata w związku małżeńskim z osobą posia
dającą obywatelstwo polskie, nabywa oby
watelstwo polskie, jeżeli w terminie określo

nym w ust. la złoży odpowiednie oświadcze
nie przed właściwym organem i organ ten 
wyda decyzję o przyjęciu oświadcze nia." , 

b) dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"la . Termin do złożenia oświadcze nia woli, 
o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesię

cy od dnia uzyskania przez cudzoziemca ze
zwolenia na osiedlenie się albo 3 lata 
i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku mał
żeńskiego z osobą posiadającą obywatel
stwo polskie."; 

2) w art. 11 w ust. 1 wyraz "Kobieta" zastęp uje się wy
razem " Osoba"; 

3) wart. 13: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie 
na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzecze
nie się obywatelstwa polskiego.", 

b) w ust. 2 wyrazy "Zezwolenie na zmia nę obywa
te lstwa udzielone" zastępuje się wyrazami "Zgo
da na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona", 

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,, 3. Zgoda na zrzeczenie się obywate lstwa pol
skiego udzielona jednemu z rodziców rozcią
ga się na dzieci pozostające pod jego władzą 
rodzicielską, gdy drugiemu z rodz iców nie 
przysługuje władza rodzicielska lub nie jest 
on obywatelem polskim albo gdy jest oby
w atelem polskim i wyrazi przed właściwym 
organem zgodę na utratę obywatelstwa pol
skiego przez dzieci. 

4. W przypadku gdy drugie z rodziców jest oby
watelem polskim i sprzeciwia się rozciągnię
ciu na dzieci zgody na zrzeczenie się obywa
telstwa polskiego udzielonej pierwszemu 
z rodziców lub gdy porozumienie napotyka 
trudne do przezwyciężenia przeszkody, każ

de z rodziców może zwrócić się O rozstrzy
gnięcie do sądu.", 

d) w ust. 5 wyrazy "Zezwolenie na zmianę obywa
telstwa" zastępuje się wyrazami "Zgoda na zrze
czenie się obywatelstwa" ; 

4) skreśla się art. 14 i art. 15; 

5) rozdział 4 otrzymuje brzmienie: 

"Rozdział 4 

Właściwość organów 

Art. 16. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
nadaje obywatelstwo polskie i wyraża 
zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa 
polskiego. 
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2. Podania do Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej o nadanie obywatelstwa 
polskiego oraz o wyrażenie zgody na 
zrzeczenie się obywatelstwa polskie
go osoby zamieszkałe w Polsce wno
szą za pośrednictwem starosty, a za
mieszkałe za granicą - za pośrednic
twem konsula Rzeczypospolitej Pol
skiej. 

Art. 17. 1. Decyzję w sprawie uznania za obywa
tela polskiego wydaje wojewoda, o i le 
przepisy innych ustaw nie stanowią 
inaczej . 

2. Decyzje w sprawach określonych w 
art. 6 ust. 3 oraz wart. 10 i 11 wydają: 

1) właściwy miejscowo starosta -
w stosunku do osób zamieszkałych 
w Polsce, 

2) konsul Rzeczypospolitej Polskiej -
w stosunku do osób zamieszkałych 
za granicą . 

3. Oświadczenie o wyborze obywatel 
stwa obcego, o którym mowa wart. 6 
ust. l, i o wyrażeniu zgody na nabycie 
obywatelstwa polskiego, o którym 
mowa wart. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 oraz 
wart. 12 ust. 3 i 4, a także o wyrażeniu 
zgody na utratę przez dzieci obywatel 
stwa polskiego, o którym mowa wart. 
13 ust. 3, przyjmuje: 

1) właściwy miejscowo starosta - od 
osób zamieszkałych w Polsce, 

2) konsul Rzeczypospolitej Polskiej -
od osób zamieszkałych za granicą. 

4. Posiadanie i utratę obywatelstwa pol 
skiego stwierdza wojewoda. Odmowa 
stwierdzenia posiadania obywatel 
stwa polskiego lub jego utraty nastę
puje w drodze decyzji administracyj
nej . 

5. W sprawach, o których mowa wart. 6 
ust. 2 i wart. 13 ust. 4, przekazanych 
do rozstrzygnięcia sądowi, orzeka sąd 
polski . Rzeczowo właściwym jest sąd 
rejonowy, działający jako władza opie
kuńcza. Miejscową właściwość sądu 
określa się według miejsca zamiesz
kania dziecka w Polsce, a jeżeli nie ma 
ono miejsca zamieszkania w Polsce 
według miejsca jego pobytu w Polsce. 
W razie braku tych podstaw właści 

wym jest Sąd Rejonowy dla m . st. 
Warszawy. 

Art. 18. 1. O właściwości miejscowej wojewody 
- w sprawach określonych wart. 17 
ust. 4 - stanowią kolejno: miejsce za
mieszkania osoby, której postępowa

nie ma dotyczyć , miejsce jej pobytu, 
miejsce jej ostatniego zamieszkania 
lub pobytu . W razie braku tych pod-

staw, właściwy jest wojewoda war
szawski. 

2. O właściwości miejscowej starosty 
w sprawach określonych wart. 16 
ust. 2 oraz wart. 17 w ust. 2 pkt 1 
i w ust. 3 pkt 1 stanowią kolejno: miej
sce zamieszkania osoby, której postę

powanie ma dotyczyć, miejsce jej po
bytu, miejsce jej ostatniego zamiesz
kania lub pobytu . W razie braku tych 
podstaw właściwy jest Prezydent 
m.st. Warszawy jako organ wykonaw
czy gminy Warszawa-Centrum. 

Art. 18a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
określi, w drodze rozporządzenia, 

s zczegółowy tryb postępowania 

w sprawach o nadanie lub wyrażenie 
zgody na zrzeczenie się obywatelstwa 
polskiego oraz wzory zaświadczeń 

i wniosków. 

Art. 18b. Określone w ustawie zadania i kompe
tencje starosty są zadaniami z zakresu 
administracji rządowej. " 

Art. 20. W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo 
lotn icze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41 , poz. 324, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 45, poz. 199 
i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wart. 50 wprowadza się na
stępujące zmiany: 

a) w ust. 1 wyrazy "Milicji Obywatelskiej lub naj
bliższy organ administracji państwowej" zastę

puje się wyrazami "Policji lub najbliższy organ 
administracji publicznej" , 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Organy wojskowe, Policji i administracji pu
blicznej, jednostki organizacyjne służby 

zdrowia i ochrony przeciwpożarowej oraz 
przedsiębiorcy obowiązani są współdziałać 
z organami wymienionymi w ust. 2, a także 
brać udział w akcji zapobiegawczej na we
zwanie organów ruchu lotniczego w razie za
grożenia bezpieczeństwa statku powietrzne
go." 

Art. 21. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o substan 
cjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116, z 1983 r. Nr 6, 
poz. 35 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) wart. 11 w ust. 1 wy
razy " do jednostek podległyc h radom narodowym -
prezyd ia wojewódzkich rad narodowych (rad narodo
wych miast wyłączonych z województw)" zastępuje się 
wyrazami "do gminnych, powiatowych i wojewódz
kich samorządowych jednostek organizacyjnych - za
rządy właściwych: gmin, powiatów i samorządów wo
jewództw (zarządy miast, miasta na prawach powia
tów)". 

Art. 22. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zago
spodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, 
poz. 169, z 1982 r. Nr 11 , poz. 80 i z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198) wprowadza się następujące zmiany: 
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1)wart.8: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

" 1. Starosta ustala, stosownie do przepisów art. 
1 i 3, które nieruchomości stanowią wspól
notę gruntową bądź mienie gromadzkie. 

2. Wykaz uprawnionych do udziału we wspól 
nocie gruntowej oraz wykaz obszarów go
spodarstw przez nich posiadanych i wielkość 
przysługujących im udziałów we wspólnocie 
ustala, w drodze decyzji, starosta. Dla obsza
rów gmin projekty takich wykazów sporzą
dzają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci 
miast). 

3. Jeżeli wspólnota gruntowa położona jest na 
obszarze dwu lub więcej powiatów, wojewo
da określa, który ze starostów będzie właści 

wy w sprawach wymienionych w ust. 1 i 2.", 

b) w ust. 6 wyrazy "lokalu prezydium gromadzkiej 
rady narodowej bądź miejskiej (dzielnicowej) ra
dy narodowej lub rady narodowej osiedla" za
stępuje się wyrazami "urzędzie gminy"; 

2) w art. 9 w ust. 2 wyrazy "gromady (miasta, osie
dla)" zastępuje się wyrazem "gminy"; 

3) wart. 15 wyrazy "ustalą Ministrowie Rolnictwa oraz 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego" zastępuje się 
wyrazami "ustali minister właściwy do spraw rol 
nictwa "; 

4) użyte wart. 18 w ust. 1, wart. 21 w ust. 6, wart. 23, 
wart. 25 w ust. 1- 3, wart. 26 w ust. 1 i wart. 27 
w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "do spraw 
rolnych i leśnych organ prezydium powiatowej ra
dy narodowej" zastępuje się użytymi wodpowied
nich przypadkach wyrazami "zarząd gminy"; 

5) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 24. 1. W terminie oznaczonym w statucie 
spółki organy spółki są obowiązane 
przedstawić właściwemu zarządowi 

gminy do zatwierdzenia plan zagospo
darowania i regulamin użytkowania 

gruntów i urządzeń spółki. Jeżeli zago
spodarowanie dotyczy gruntów okre
ślonych wart. 6 ust. 2 - organy spółki 
przedstawiają staroście do zatwierdze
nia uproszczony plan zagospodarowa
nia taki ch gruntów, po wcześniejszym 
uzyskaniu opinii właściwego terytorial
nie nadleśniczego. 

2. Zarządy gmin oraz starostowie są 

uprawnieni do wprowadzenia w przed
stawionych planach oraz w regulami
nie zmian i uzupełnień uzasadnionych 
względami gospodarczymi."; 

6) wart. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W razie sprzedaży nieruchomości stanowią
cej wspólnotę gruntową, gminie przysługuje 
prawo pierwokupu." 

Art. 23. W ustawie z dnia 13 listopada 1963 r. 
o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 279, 

z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 
i z 1997 r. Nr 60, poz. 369) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej są obowiązane, na żąda
nie inspektora sanitarnego bądź właściwego 
do spraw zdrowia organu administracji pu
blicznej: 

1) poddawać się szczepieniom ochronnym 
przeciwko chorobom zakaźnym, 

2) poddawać się badaniom mającym na celu 
wykrywanie chorób zakaźnych, 

3) wykonywać zalecenia dotyczące zabie
gów higienicznosanitarnych, jakie okażą 
się niezbędne w celu zapobiegania choro
bom zakaźnym, 

4) udzielać wyjaśnień i podawać dane mogą
ce mieć znaczenie dla wykrycia choroby 
zakaźnej i źródła zakażenia lub zapobiega
nia szerzeniu się choroby zakaźnej."; 

2) użyte wart. 3 w ust. 1, wart. 7 w ust. 3 i wart. 26 
w ust. 1 pkt 1 wyrazy "Państwowej Inspekcji Sani
tarnej" zastępuje się wyrazami "Inspekcji Sanitar
nej" ; 

3) wart. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Właściciel, zarządca, administrator oraz pra

codawca są obowiązani utrzymywać nieru
chomości w należytym stanie higienicznosa
nitarnym oraz stosować się do wskazań i na
kazów wydawanych przez organy Inspekcji 
Sanitarnej w celu zwalczania chorób zakaź
nych." ; 

4) wart. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Zakłady opieki zdrowotnej, akademie me

dyczne i inne szkoły wyższe prowadzące 
działalność dydaktyczną i badawczą w dzie
dzinie nauk medycznych, instytuty naukowo
-badawcze, osoby wykonujące zawód me
dyczny, kierownicy statków morskich i śród
lądowych oraz statków powietrznych, pra
codawcy, zakłady nauczania, wychowania 
i opieki, hotele, domy wczasowe, schroniska 
turystyczne i ośrodki turystyczno-wypoczyn
kowe, zakłady karne, organy Policji, organy 
jednostek samorządu terytorialnego mają 

obowiązek zgłaszania organom Inspekcji Sa
nitarnej, a także określonym publicznym za
kładom opieki zdrowotnej przypadków za
chorowania, podejrzenia o zachorowanie 
i zgonów na choroby zakaźne natychmiast 
po otrzymaniu o nich wiadomości ."; 

5) wart. 7: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy "Powiatowy (miejski, dzielni
cowy) lub portowy inspektor sanitarny" zastę
puje się wyrazami "Powiatowy (miejski w mia
stach na prawach powiatu), portowy lub kolejo
wy inspektor sanitarny", 
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b) skreśla się ust. 5; 

6) wart. 8: 

a) w ust. 1 wyrazy " społeczne służby zdrowia" za
stępuje się wyrazami "opieki zdrowotnej", 

b) w ust. 2 wyrazy "Powiatowy (miejski, dzielnico
wy) lub portowy inspektor sanitarny" zastępuje 
się wyrazami "Powiatowy (miejski w miastach 
na prawach powiatu), portowy lub kolejowy in
spektor sanitarny" , 

c) ust. 6 otrzYl1)uje brzmienie: 

,,6. Zarząd powiatu właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania w stosunku do obywa
teli polskich oraz minister właściwy do 
spraw wewnętrznych w stosunku do cudzo
ziemców pokrywają: 

1) koszty przewozu osób podlegających 

przymusowej hospitalizacji lub izolacji 
oraz 

2) koszty przejazdu do zakładu opieki zdro
wotnej osób podlegających przymusowe
mu leczeniu lub przymusowym badaniom 
stanu zdrowia, z wyjątkiem badań określo
nych wart. 2 ust. 2 pkt 3.", 

d) w ust. 7 wyrazy "zakłady pracy" zastępuje się 
wyrazem "pracodawcy"; 

7) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. Lekarz, starszy felczer lub felczer, który 
w czasie wykonywania czynności zawodo
wych stwierdził przypadek choroby zakaź
nej lub powziął podejrzenie co do istnienia 
takiej choroby, jest obowiązany zastoso
wać środki zapobiegające szerzeniu się 

choroby. Jeżeli lekarz, starszy felczer lub 
felczer nie jest upoważniony do wykony
wania uprawnień inspektora sanitarnego, 
przysługują mu w takim przypadku u~raw
nienia określo "ne wart. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 
oraz ust. 2, z tym że od jego decyzji może 
być wniesione odwołanie do właściwego 
inspektora sanitarnego. "; 

8) wart. 10 wyrazy "Wojewódzki inspektor sanitarny 
(inspektor sanitarny miasta wyłączonego z woje
wództwa)" zastępuje się wyrazami ,.Inspektor sani
tarny"; 

9) w art. 12: 

a) w ust.1 wyrazy "prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej (rady narodowej miasta wyłączone
go z województwa) na wniosek wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego (inspektora sanitarnego 
miasta wyłączonego z województwa)" zastępu
je się wyrazami "właściwy organ jednostki sa
morządu terytorialnego bądź wojewoda na 
wniosek inspektora sanitarnego", 

b) w ust. 3 wyrazy "prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej (rady narodowej miasta wyłączone
go z województwa) " zastępuje się wyrazami "za
rząd powiatu", 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Zarządzenia w sprawach określonych w 
ust. 1 powinny określać sposób wykonania 
wprowadzanych nakazów i zakazów oraz po
winny być podawane do wiadomości w dro
dze obwieszczeń publicznych."; 

10) wart. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Główny Inspektor Sanitarny bądź wojewódz
ki inspektor sanitarny ustala, które przepisy 
ustawy mogą być stosowane do jednostek 
chorobowych określonych w ust. 1. Zarzą
dzenie wydane w tej sprawie przez woje
wódzkiego inspektora sanitarnego traci moc, 
jeżeli nie zostanie zatwierdzone, przed upły
wem tygodnia od dnia jego wydania, przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego."; 

11)wart.15: 

a) w ust. 1 wyrazy " zakład pracy" za stępuje się wy
razem " pracodawca " , 

b) skreśla się ust. 2; 

12) wart. 16: 

a) w ust. 1 wyrazy "Zakład pracy" zastępuje się wy
razem "Pracodawca", 

b) skreśl a się ust. 2; 

13) w art. 17: 

a) w ust. 1 i 3 wyrazy "Zakład pracy" zastępuje się 
wyrazem "Pracodawca", 

b) w ust. 2 wyrazy "powiatowy (miejski, dzielnico
wy) lub portowy inspektor sanitarny" zastępuje 
się wyrazami "powiatowy (miejski w miastach 
na prawach powiatu), portowy lub kolejowy in
spektor sanitarny"; 

14) w art. 20: 

a) ust.1 i 2 otrzymują brzmienie: 

" 1. Osoby wykonujące zawody medyczne, a tak
że osoby o innych kwalifikacjach, zatrudnio
ne w zakładach opieki zdrowotnej, mogą być 
powoływane do pracy przy zwalczaniu epi
demii . 

2. Decyzję o powołaniu wydaje, na wniosek in
spektora sanitarnego: 

1) starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania lub zatrudnienia osoby po
woływanej, jeśli powołanie dotyczy ob
szaru danego powiatu, 

2) wojewoda właściwy ze względu na miej
sce zamieszkania lub zatrudnienia osoby 
powoływanej, jeśli powołanie dotyczy ob
szaru danego województwa, 

3) minister właściwy do spraw zdrowia w ra
zie powołania na obszar innego woje
wództwa. " , 

b) w ust. 3 pkt 2-4 otrzymują brzmien ie: 

,,2) posłowie i senatorowie, 
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3) członkowie organów wykonawczych jedno
stek samorządu terytorialnego, 

4) osoby zatrudnione w jednostkach organiza
cyjnych podległych ministrom właściwym 
do spraw: obrony narodowej, spraw we
wnętrznych, sprawiedliwości i transportu", 

c) w ust. 4 wyrazy "zakładzie społecznym służby 
zdrowia" zastępuje się wyrazami "zakładzie 
opieki zdrowotnej"; 

15) wart. 21 w ust. 2 wyrazy "państwowy inspektor sa
nitarny" zastępuje się wyrazami "inspektor sani
tarny" . 

Art. 24. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, 
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, 
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, 
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, 
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, 
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, 
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, 
poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, 
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 79, wart. 81 § 2 pkt 2, wart. 232, wart. 233, 
wart. 234, wart. 235 § 1, wart. 236 § 1, wart. 239 
§ 1, wart. 240, wart. 243, wart. 599 § 2 oraz 
wart. 600 § 2 użyty w różnych przypadkach i licz
bach wyraz "gmina" zastępuje się użytymi wodpo
wiednich przypadkach i liczbach wyrazami "jed
nostka samorządu terytorialnego"; 

2) wart. 179 w § 1 wyrazy "kierownika rejonowego or
ganu rządowej administracji ogólnej" zastępuje się 
wyrazami "starosty wykonującego to zadanie jako 
zadanie z zakresu administracji rządowej"; 

3) wart. 420': 

a) w § 1 po wyrazie "funkcjonariusza" dodaje się 
wyraz "jednostki", 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Funkcjonariuszami jednostek samorządu 
terytorialnego w rozumieniu niniejszego 
tytułu są pracownicy samorządowi, radni, 
członkowie zarządów gmin, powiatów 
i województw, a także inne osoby, do któ
rych stosuje się przepisy o pracownikach 
samorządowych. Za funkcjonariuszy jed
nostek samorządu terytorialnego uważa 
się także osoby działające na zlecenie orga
nów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz ich związków. "; 

4) art. 4202 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4202. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzo
na przez funkcjonariusza jednostki sa
morządu terytorialnego przy wykony
waniu określonych ustawami zadań 
z zakresu administracji rządowej lub 
zleconych przez ustawy albo powierzo-

nych, odpowiedzialność za szkodę po
noszą Skarb Państwa i jednostka samo
rządu terytorialnego solidarnie."; 

5) wart. 421 po wyrazach "Skarbu Państwa albo" do
daje się wyraz "jednostki"; 

6) wart. 951 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament 
także w ten sposób, że w obecności dwóch 
świadków oświadczy swoją ostatnią wolę 
ustnie wobec przewodniczącego zarządu jed
nostki samorządu terytorialnego, sekretarza 
powiatu albo gminy lub kierownika urzędu 
stanu cywilnego." 

Art. 25. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Ko
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, 
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, 
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, 
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, 
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, 
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, 
poz. 189, Nr73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. 
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, 
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, 
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 
i Nr 141, poz. 944) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części pierwszej w księdze pierwszej dodaje się 
tytuł IIlb w brzmieniu: 

"Tytuł IlIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsu
mentów 

Art. 633 . W sprawach o ochronę interesów konsu
mentów powiatowy (miejski) rzecznik 
konsumentów może wytaczać powódz
twa na rzecz obywateli, a także wstępo
wać, za zgodą powoda, do postępowania 
w tych sprawach w każdym jego stadium. 

Art. 634. W sprawach, o których mowa wart. 633, 

do powiatowego (miejskiego) rzecznika 
konsumentów stosuje się odpowiednio 
przepisy o proku ratorze. "; 

2) w art. 476 w § 3 po wyrazie "terminie" dodaje się 
wyrazy,,, a także sprawy, w których wniesiono od
wołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do 
spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności". 

Art. 26. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyż
szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, 
poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 oraz z 1997 r. Nr 96, 
poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, 
poz. 700) po art. 54a dodaje się art. 54b w brzmieniu: 

"Art. 54b. Akademią nadzorowaną przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych 
jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
przygotowująca wyspecjalizowane ka-
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dry do wykonywania zadań związanych 
z ochroną przeciwpożarową i ochroną 
ludności, a także kadry naukowe i dydak
tyczne dla szkół i jednostek badawczo
-rozwojowych nadzorowanych przez mi 
nistra właściwego do spraw wewnętrz
nych." 

Art. 27. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o Pań
stwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów 
Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137 oraz z 1975 r. Nr 16, 
poz. 91) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule ustawy, wart. 1 w ust. 1, wart. 3 w ust. 1 
i 2, wart. 4w ust. 1, wart. 5 w ust. 1, wart. 6, wart. 7 
w ust. 1 i 2, wart. 8 w pkt 1 i 2, wart. 9 w ust. 1 
i wart. 10 w ust. 3 użyte w różnych przypadkach 
wyrazy "Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwór
stwa Artykułów Rolnych " zastępuje się użytymi 

w odpowiednich przypadkach wyrazami "Inspek
cja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych"; 

2) wart. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zwierzchni nadzór nad działalnością Inspek
cji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych 
sprawuje minister właściwy do spraw rolnic
twa."; 

3) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 2. Zadania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Ar
tykułów Rolnych wykonują: 

1) Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa 
Artykułów Rolnych, 

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego 
inspektora skupu i przetwórstwa artyku
łów rolnych, jako kierownika wojewódz
kiej inspekcji skupu i przetwórstwa arty
kułów rolnych, wchodzącej w skład ze
spo!onej administracji wojewódzkiej."; 

4) dodaje się art. 2a - 2d w brzmieniu: 

"Art. 2a. 1. Główny Inspektor Skupu i Przetwór
stwa Artykułów Rolnych jest central
nym organem administracji rządowej 
podległym ministrowi właściwemu do 
spraw rolnictwa. 

2. Głównego Inspektora Skupu i Przetwór
stwa Artykułów Rolnych powołuje i od
wołuje Prezes Rady Ministrów na wnio
sek ministra właściwego do spraw rol
nictwa. 

3. Zastępcę Głównego Inspektora Skupu 
i Przetwórstwa Artykułów Rolnych po
wołuje i odwołuje minister właściwy do 
spraw rolnictwa na wniosek Głównego 
Inspektora Skupu i Przetwórstwa Arty
kułów Rolnych . 

4. Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa 
Artykułów Rolnych wykonuje swoje za
dania przy pomocy Głównego Inspekto
ratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów 
Rolnych. 
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5. Organ i zację Głównego Inspektoratu 
Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rol
nych określa statut nadany, w drodze 
rozporządzenia, przez Prezesa Rady Mi
nistrów na wniosek ministra właściwe
go do spraw rolnictwa. 

Art. 2b. 1. Wojewódzki inspektor skupu i przetwór
stwa artykułów rolnych wykonuje 
w imieniu wojewody zadania i kompe
tencje Inspekcji Skupu i Przetwórstwa 
Artykułów Rolnych określone w usta
wie i odrębnych przepisach . 

2. Wojewódzkiego inspektora skupu 
i przetwórstwa artykułów rolnych po
wołuje i odwołuje wojewoda po zasię
gnięciu opinii Głównego Inspektora 
Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rol 
nych. 

3. Zastępcę wojewódzkiego inspektora 
skupu i przetwórstwa artykułów rolnych 
powołuje i odwołuje wojewoda na 
wniosek wojewódzkiego inspektora 
skupu i przetwórstwa artykułów rol
nych. 

4. Wojewódzki inspektor skupu i przetwór
stwa artykułów rolnych wykonuje swo
je zadania i kompetencje przy pomocy 
wojewódzkiego inspektoratu skupu 
i przetwórstwa artykułów rolnych. 

Art. 2c. W postępowaniu administracyjnym orga
nem pierwszej instancji jest wojewódzki 
inspektor skupu i przetwórstwa artykułów 
rolnych, a organem wyższego stopnia -
Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa 
Artykułów Rolnych. 

Art. 2d. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego 
inspektora skupu i przetwórstwa artyku 
łów rolnych lub za jego zgodą, może po
wierzyć powiatom, w drodze porozumie
nia, prowadzenie spraw z zakresu właści
wości wojewódzkiego inspektora skupu 
i przetwórstwa artykułów rolnych, w tym 
wydawanie w jego imieniu decyzji admi
nistracyjnych ." ; 

5) w art. 4 w ust. 2 wyraz "Państwowej" zastępuje się 
wyrazem "organach"; 

6) wart. 7 w ust. 2 wyrazy " Ministra Przemysłu Spo
żywczego i Skupu " zastępuje się wyrazami "mini
stra właściwego do spraw rolnictwa"; 

7) w art. 8 wyrazy "Minister Przemysłu Spożywczego 
i Skupu " zastępuje się wyrazami "Minister właśc i 

wy do spraw rolnictwa " ; 

8) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieni u: 

"Art. 8a. Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa 
Artykułów Rolnych może ustalać ogólne 
kierunki działania organów Inspekcji lub 
- w przypadku zagrożenia bezpieczeń
stwa obrotu gospodarczego, w zakresie 
należącym do właściwości Inspekcji -
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szczegółowe zasady ich postępowania, 
a także zasady współdziałania z innymi or
ganami administracji publicznej i kontroli 
państwowej." 

Art. 28. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o wa
runkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 
29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, 
poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 
i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, 
poz. 369 i Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 5 w ust. 2, wart. 9, wart. 22 w ust. 2-5, wart. 
23, wart. 24 w ust. 2, wart. 27, wart. 28 w ust. 2 
oraz wart. 34 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz 
"Państwowej"; 

2) wart. 13a w ust. 3 skreśla się wyraz "państwowe
go"; 

3) wart. 17: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minister właściwy do spraw zdrowia w poro
zumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, 
ogólne zasady wewnętrznej kontroli jakości 
zdrowotnej środków spożywczych i używek 
w zakładach produkcyjnych lub wprowadza
jących do obrotu takie artykuły.", 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a . Minister właściwy do spraw zdrowia w po
rozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporzą

dzenia, ogólne zasady wewnętrznej kontro
li przestrzegania higieny w zakładach pro
dukcyjnych lub wprowadzających do obro
tu artykuły, o których mowa w ust. 1." 

Art. 29. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi 
dencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. 
Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 oraz z 1997 r. Nr 113, poz. 733) wart. 14 
w ust. 2 wyraz "organ" zastępuje się wyrazem "staro
sta". 

Art. 30. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopa
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz.450, 
z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, 
z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz.17 i Nr 138, 
poz. 681. z 1996 r. Nr 136, poz. 636 oraz z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

,,2. Starosta na wniosek inwalidy wojennego 
kieruje go do pracy. Pracodawca, do którego 
inwalida został skierowany, jest obowiązany 
zatrudnić go stosownie do sprawności fi 
zycznej i kwalifikacji zawodowych. 

3. Rozwiązanie z inwalidą wojennym stosunku 
pracy przez pracodawcę może być dokonane 
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody starosty: 

1) bez wypowiedzenia - z przyczyn określo
nych w przepisach dotyczących rozwiązy

wania umów o pracę bez wypowiedzenia, 

2) za wypowiedzeniem - tylko z ważnych 
przyczyn zawinionych przez inwalidę albo 
gdy następuje likwidacja pracodawcy. 

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, nie jest wy
magana do rozwiązania stosunku pracy z in
walidą wojennym: 

1) zatrudnionym na podstawie powołania, 

2) który spełnia warunki do uzyskania eme
rytury." ; 

2) wart. 20 w ust. 1 i 2 wyrazy "zakładu pracy" zastę
puje się wyrazem " pracodawcy". 

Art. 31. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Ko
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94) wprowadza 
się następujące zm iany: 

1) wart. 241 14 w § 1 w pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

"c) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent 
miasta), starosta , marszałek województwa 
oraz przewodniczący zarządu związku samo
rządowego - w imieniu pracodawców za
trudniających pracowników samorządo

wych jednostek sfery budżetowej."; 

2) w art. 290 wyrazy "właściwy terenowy organ rzą
dowej administracji ogólnej" zastępuje się wyra
zem "wojewoda". 

Art. 32. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o fundu
szu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200 
oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770) wart. 9 wyraz "państwo
we " zastępuje się wyrazem " publiczne". 

Art. 33. 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, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, 
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, 
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. 
Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. 
Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Linię brzegu ustala starosta: 

1) dla wód żeglownych oraz morskich wód 
wewnętrznych - jako zadanie z zakresu 
administracji rządowej. 

2) dla pozostałych wód - jako zadanie wła
sne."; 

2) wart. 9 w ust. 3 wyrazy "naczelnik powiatu" zastę

puje się wyrazami "starosta, wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej"; 

3) w art. 11 w ust. 2: 

a) w pkt 1 wyra zy "naczelnik powiatu" zastępuje 
się wyrazam i " starosta, wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej", 
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b) w pkt 2 wyrazy "naczelnik gminy" zastępuje się 
wyrazami "wójt, burmistrz lub prezydent mia
sta"; 

4) wart. 12 w ust. 1 wyrazy "Rejonowy organ rządo 

wej administracji ogólnej" zastępuje się wyrazami 
"Wójt, burmistrz (prezydent miasta)"; 

5) w art. 13 w ust. 3 skreśla się wyraz "terenowy" oraz 
wyrazy "administracji rządowej"; 

6) wart. 17 wyrazy "organom gminy" zastępuje się 
wyrazami "organom jednostek samorządu teryto
rialnego"; 

7) wart. 18 w ust. 1 skreśla się pkt 5-8; 

8) wart. 19b: 

a) w ust. 3 po wyrazie "oraz" dodaje się wyrazy 
"organy jednostek", 

b) w ust. 4 wyrazy "właściwymi sejmikami samo
rządowymi" zastępuje się wyrazami "właści

wym samorządem województwa", 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Minister właściwy do spraw środowiska za
twierdza, w drodze rozporządzenia, warunki 
korzystania z wód dorzecza.", 

d) w ust. 6 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się 
wyrazami "Minister właściwy do spraw środo
wiska"; 

9) wart. 20 w ust. 2 wyrazy "terenowy organ admini
stracji rządowej" zastępuje się wyrazem "organ"; 

10) w art. 25 w ust. 2 wyrazy "Ministra Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępu
je się wyrazem "wojewody"; 

11) wart. 26 wyrazy "Terenowy organ administracji 
rządowej" zastępuje się wyrazami "Organ właści
wy do wydania pozwolenia wodnoprawnego"; 

12) w art. 35 w ust. 2 wyrazy "naczelnika gminy" zastę
puje się wyrazami "wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta)"; 

13) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 36. 1. Organy właściwe do wydawania po
zwoleń wodnoprawnych rozstrzygają 
spory powstałe w związku z tymi po
zwoleniami , a ponadto spory: 

1) o przekazywanie nadwyżek wody, 

2) o udział w kosztach wykonania oraz 
utrzymania budowli i murów tworzą
cych brzeg wody. 

2. Starosta rozstrzyga spory o rozgrani 
czenie gruntów pokrytych wodami po
wierzchniowymi z gruntami przyległy

mi do tych wód. 

3. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) roz
strzyga spory: 

1) o przywrócenie stosunków wodnych 
na gruntach do stanu poprzedniego, 

2) o przynależność do spółki wodnej 
oraz wysokość składek i innych 
świadczeń członków spółki."; 

14) w art. 37 wyrazy "Terenowy organ administracji 
rządowej" zastępuje się wyrazami "Organ admini
stracji publ icznej"; 

15) w art. 38: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Decyzja organu administracji publicznej 
o odszkodowaniu oraz o rozgraniczeniu 
gruntów pokrytych wodami powierzchnio
wymi z gruntami przyległymi do tych wód, 
a także decyzja w sprawie przywrócenia sto
sunków wodnych na gruncie do stanu po
przedniego jest ostateczna. Strona, w termi
nie trzydziestu dni od otrzymania decyzji, 
może dochodzić swoich roszczeń przed są
dem.", 

b) w ust. 2 wyrazy "lub komisję arbitrażową" skre
śla się; 

16) wart. 43 wyrazy "Wojewoda może w drodze zarzą
dzenia" zastępuje się wyrazami "Starosta może"; 

17) wart. 47: 

a) w ust. 2 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyra
zem "Starosta", 

b) w ust. 3 wyraz " wojewoda" zastępuje się wyra
zem "starosta"; 

18) w art. 48 w ust. 2 wyrazy "naczelnika powiatu" za
stępuje się wyrazem "starostę"; 

19) wart. 49 w ust. 2 wyrazy "naczelnik powiatu" za
stępuje się wyrazami "wójt, burmistrz (prezydent 
miasta) "; 

20) wart. 50 w ust. 2 wyrazy " naczelnik gminy" zastę
puje się wyrazami " wójt, burmistrz (prezydent mia
sta)"; 

21) wart. 51 wyrazy "Naczelnik powiatu" zastępuje się 
wyrazami "Starosta, wykonujący zadan ie z zakresu 
administracji rządowej,"; 

22) w art. 52 wyrazy "Naczelnik gminy" zastępuje się 
wyrazami "Wójt, burmistrz (prezydent miasta)"; 

23) wart. 55: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na 
szczególne korzystanie z wód - jeżeli usta
wa nie stanowi inaczej - należy do starosty, 
wykonującego zadanie z zakresu administra
cji rządowej. Kopię decyzji starosta przekazu
je właściwemu wojewodzie.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Do wojewody należy wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych dla zakładu, który buduje 
lub użytkuje obiekt zaliczony, na podstawie 
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odrębnych przepisów, do inwestycji szcze
gólnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia 
ludzi."; 

24) w art. 61 w ust. 1 wyrazy "Naczelnik powiatu" za
stępuje się wyrazami "Starosta, wykonujący zada
nie z zakresu administracji rządowej"; 

25) w art. 65 wyrazy "organów gminy" zastępuje się 
wyrazami "organów jednostek samorządu teryto
rialnego"; 

26) w art. 66: 

a) w ust. 2 wyrazy "Naczelnik powiatu może w dro
dze zarządzenia określić" zastępuje się wyraza
mi "Starosta, wykonujący zadanie z zakresu ad
ministracji rządowej, może określić," 

b) w ust. 3 wyrazy "Naczelnik powiatu" zastępuje 
się wyrazami "Starosta, wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej"; 

27) w art. 67 w ust. 2 wyrazy "Naczelnik powiatu może 
w drodze zarządzenia" zastępuje się wyrazami 
"Starosta, wykonujący zadanie z zakresu admini
stracji rządowej, może"; 

28) w art. 68 wyrazy "naczelnik powiatu" zastępuje się 
wyrazami "starosta, wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej"; 

29) w art. 72 wyrazy "Terenowy organ administracji 
państwowej" zastępuje się wyrazami "Wójt, bur
mistrz (prezydent miasta)"; 

30) w art. 73 w ust. 1 wyrazy "Terenowe organy admi
nistracji pa~stwowej mogą" zastępuje się wyraza
mi "Wójt, burmistrz (prezydent miasta) może"; 

31) art. 74 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 74. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć 
bezpośredniego niebezpieczeństwa dla 
życia ludzi lub dla mienia, zarząd gminy 
może zarządzić ewakuację ludności z ob
szarów bezpośrednio zagrożonych powo
dzią . W razie nagłego zagrożenia powo
dzią, ewakuację może zarządzić wójt, bur
mistrz (prezydent miasta)."; 

32) w art. 76 w ust. 1 wyrazy "naczelnik powiatu" za
stępuje się wyrazami "wójt, burmistrz (prezydent . 
miasta)"; 

33) w art. 80 w ust. 2 wyrazy "naczelnik powiatu" za
stępuje się wyrazami "organ właściwy do wydania 
pozwolenia wodnoprawnego"; 

34) w art. 82: 

a) w ust. 3 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zami "starosta, wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej", a wyrazy "naczelnik 
powiatu" zastępuje się wyrazami "jako zadanie 
własne" , 

b) w ust. 4 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zami "starosta, wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej", 

c) w ust. 5 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się 
wyrazami "Minister właściwy do spraw środo
wiska"; 

35) w art. 84 wyrazy "naczelnika gminy" zastępuje się 
wyrazami "wójta, burmistrza (prezydenta mia
sta)"; 

36) w art. 85: 

a) w ust. 1 wyrazy "Naczelnik powiatu" zastępuje 
się wyrazami "Starosta, wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej", . 

b) w ust. 3 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyra
zami "Starosta, wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej,"; 

37) w art. 86 w ust. 1 wyrazy "naczelnik gminy" zastę
puje się wyrazami "starosta, wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej,"; 

38) w art. 93 w ust. 2 wyrazy "naczelnik powiatu" za
stępuje się wyrazami "starosta, wykonujący zada
nie z zakresu administracji rządowej,"; 

39) w art. 97 w ust. 2 wyrazy "Naczelnik gminy" zastę
puje się wyrazami "Wójt, burmistrz (prezydent 
miasta)"; 

40) w art. 101 w ust. 1 wyrazy "naczelnika powiatu" za
stępuje się wyrazami "wójta, burmistrza (prezy
denta miasta)"; 

41) w art. 105 wyrazy" wojewoda może w drodze zarzą
dzenia" zastępuje się wyrazami "wójt, burmistrz 
(prezydent miasta) może"; 

42) w art. 106: 

a) w ust. 1 skreśla się wyraz "państwowej", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi, 
w drodze rozporządzenia, warunki, jakim po
winna odpowiadać woda do picia i potrzeb 
gospodarstw domowych, potrzeb zakładów 
żywienia zbiorowego, zakładów produkują
cych środki spożywcze, farmaceutyczne, ko
smetyczne; lód albo potrzeb zakładów kąpie
lowych i pływalni oraz w kąpieliskach, a tak
że zasady sprawowania kontroli jakości wo
dy przez organy Inspekcji Sanitarnej."; 

43) wart. 110 wyrazy "naczelnika powiatu" zastępuje 
się wyrazem "starosty"; 

44) w art. 112: 

a) w ust. 2 wyrazy "Naczelnik powiatu" zastępuje 
się wyrazem "Starosta", 

b) w ust. 3 wyrazy "Naczelnik powiatu" zastępuje 
się wyrazem "Starosta", 

c) w ust. 4 wyrazy "naczelnik gminy" zastępuje się 
wyrazami "wójt, burmistrz (prezydent miasta)"; 

45) w art. 115 w ust. 3 wyrazy "naczelnika powiatu" za
stępuje się wyrazem "starosty"; 

46) w art. 117: 
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a) w ust. 1 wyrazy "Organy administracji państwo
wej sprawują" zastępuje się wyrazami "Organ 
administracji publicznej sprawuje", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną lub 
związek spółek wodnych składki i inne świad

czenia nie wystarczają na wykonanie przewi
dzianych na dany rok zadań statutowych, sta
rosta może podwyższyć wysokość tych skła
dek lub innych świadczeń. Jeżeli spółka wod
na lub związek spółek wodnych nie podejmie 
odpowiedniej uchwały, wysokość składek 
i innych świadczeń ustali starosta ." , 

c) w ust. 3 wyrazy "naczelnikowi gminy" zastępuje 
się wyrazami "wójtowi, burmistrzowi (prezy
dentowi miasta)" , 

d) w ust. 5 wyrazy "Minister - Kierownik Urzędu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" za
stępuje się wyrazami "Minister właściwy do 
spraw środowiska". 

Art. 34. W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. 
o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i cho
rób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz.144, 
z 1989 r. Nr 35, poz.192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, 
z 1991 r. Nr 94, poz.422, z 1995 r. Nr 4, poz.17 oraz 
z 1996 r. Nr 24, poz.110 i Nr 100, poz.461) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 18 w ust. 4 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego 
urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "starosty" ; 

2) skreśla się art. 48. 

Art. 35. W ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób prowadzących działalność 
gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, 
poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 110, 
poz. 474, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 
i Nr 124, poz. 585 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) wart. 22 
ust.3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Gminy, powiaty oraz organy administracji 
rządowej przekazują Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych z urzędu kopie zaświadczeń 
o wpisie do ewidencji oraz kopie koncesji 
udzielonych osobom f izycznym i jednost
kom organizacyjnym nie mającym osobo
wości prawnej, jak również kopie decyzji 
o wykreśleniu z ewidencji lub o cofnięciu 
koncesji. " 

Art. 36. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. 
o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 49, poz. 196 , z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 46, 
poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, 
poz. 885) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 7 w ust. 1 wyraz "gminy" zastępuje się wyra
zami "jednostek samorządu terytorialnego"; 

2) w art. 20 w ust. 3 wyrazy "Ministra Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępu
je się wyrazem "wojewody"; 

3) w art. 23 w ust. 1 wyraz "Wojewoda" zastępuje się 
wyrazami " Rada powiatu w drodze uchwały" ; 

4) w art. 28: 

a) w ust. 2 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zami " starosta, wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej" , 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Organem właściwym do wydawania decyzji, 
o których mowa w ust. 2, dla obiektów zali
czonych do inwestycji szczególnie szkodli 
wych dla środowiska i zdrowia ludzi, okre
ślonych w odrębnych przepisach, jest woje
woda."; 

5) wart. 30: 

a) w ust. 2: 

- wyraz " wojewoda" zastępuje się wyrazami 
"starosta, wykonujący zadanie z zakresu ad
ministracji rządowej, z zastrzeżeniem ust. 2a", 

- dodaje się zdanie w brzmieniu: 

" Kopię decyzji starosta przekazuje właściwe
mu wojewodzie. " , 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Organem właściwym do wydawania decy
zji, o której mowa w ust.1, dla obiektów za
liczonych do inwestycji szczególnie szkodli 
wych dla środowiska i zdrowia ludzi , okre
ślonych w odrębnych przepisach, jest woje
woda.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Organ właściwy do wydania decyzji ustala
jącej rodzaje i ilości substancji zanieczysz
czających dopuszczonych do wprowadzenia 
do powietrza może także nałożyć na jednost
kę organizacyjną obowiązki wynikające z po
trzeb ochrony powietrza w drodze odrębnej 
decyzji. ", 

d) w ust. 6 skreśla się wyrazy " administracji pań
stwowej", 

e) w ust. 9 wyrazy " wojewoda przechowuje" zastę
puje się wyrazami "organy właściwe do ich wy
dania przechowują " ; 

6) w art. 31 w ust. 1 wyrazy "z wojewodą" zastępuje 
się wyrazami "odpowiednio z wojewodą lub staro
stą"; 

7) w art. 32 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie
nie: 

" 1. Wojewoda, na wspólny wniosek wojewódz
kiego inspektora sanitarnego i wojewódzkie
go inspektora ochrony środowiska w poro
zumieniu z właściwymi starostami, może 
określić alarmowe poziomy stężeń zanie
czyszczeń dla terenu województwa lub jego 
części oraz określić zakres działań zmierzają

cych do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, a w szczególności : "; 
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8) wart. 44 w ust. 3 wyrazy "Minister Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w drodze 
rozporządzenia" zastępuje się wyrazem "Wojewo
da"; 

9) w art. 51: 

a) w ust. 1 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyra
zami "Starosta, wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej," 

b) w ust. 2 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zami "starosta, z zastrzeżeniem ust. 2a," 

c) dodaje s i ę ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Organem właściwym do wydania decyzji, 
o której mowa w ust. 2, dla obiektów zali
czonych do inwestycji szczególnie szkodli
wych dla środowiska i zdrowia ludzi, okre
ślonych w odrębnyc h przepisach, jest woje
woda." ; 

10) wart. 66 wyrazy "organy gminy" zastępuje się wy
razami "organy jednostek samorządu terytorialne
go"; 

11) wart. 68 w ust. 6 wyrazy "Ministra Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępu
je się wyrazem "wojewody"; 

12) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Wojewoda - w stosunku do inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi, a starosta - w stosunku do 
inwestycji mogących pogorszyć stan środo
wiska, może decyzją zobowiązać inwestora, 
a także właścic i ela, zarządcę lub posiadacza 
obiektu budowlanego albo zespołu obiek
tów, do przedstawienia, sporządzonej przez 
biegłego z listy wojewody, oceny oddziały
wania inwestycji lub obiektu budowlanego 
albo zespołu obiektów na środowisko."; 

13) w art. 70a w ust. 1, 2, 5 i 6 wyrazy "Minister Ochro
ny Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" 
zastępuje się wyrazem "Wojewoda"; 

14) wart. 71: 

a) w ust. 3: 

- skreśla się wyrazy "w drodze rozporządze
nia", 

- po wyrazach "wojewoda " dodaje się wyrazy 
"dla obiektów zaliczonych do inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi, z zastrzeżeniem ust. 3a," 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Obszar ograniczonego użytkowania dla 
obiektów zaliczonych do inwestycji mogą
cych pogorszyć stan środowiska, o których 
mowa w ust. 2, tworzy rada powiatu w dro
dze uchwały.", 

c) w ust. 4 po wyrazach "ust. 3" dodaje się wyrazy 
IIi 3a"; 

15) skreśla się art. 78; 

16) w art. 82: 

a) w ust. 2 po wyrazie "Wojewoda" dodaje się wy
razy "dla obiektów zaliczonych do inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdro
wia ludzi, określonych w odrębnych przepisach, 
a dla pozostałych obiektów - starosta wykonu
jący zadanie z zakresu administracji rządowej," 

b) w ust. 3 po wyrazie "wojewoda" dodaje się wy
razy "lub starosta", a po wyrazie "wojewódz
kich" dodaje się przecinek i wyraz "powiato
wych"; 

17) wart. 83 w ust. 1 wyrazy "z wojewodą" zastępuje 
się wyrazami "odpowiednio z wojewodą lub staro
stą"; 

18) wart. 84 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W sprawach wykupu lub zamiany nierucho
mości, o której mowa w ust. 1, właściwy jest 
organ określony w przepisach o gospodarce 
nieruchomościami . Cenę wykupu ustala się 
i wypłaca według zasad określonych w prze
pisach o gospodarce nieruchomościami. 
Koszty nabycia lub zamiany nieruchomości 
ponosi jednostka organizacyjna nabywająca 
lub zamieniająca nieruchomość . "; 

19) wart. 86b: 

a) w ust. 1 wyraz "wojewódzkiego" zastępuje się 
wyrazem "marszałkowskiego" , 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Jednostka organizacyjna obowiązana jest 
bez wezwania przedstawić marszałkowi wo
jewództwa, w terminie do końca miesiąca 
następującego po upływie każdego kwarta
łu, informację zawierającą wykaz oraz dane, 
o których mowa w ust. 4, dotyczące zanie
czyszczeń objętych opłatami, wprowadzo
nych w poprzedn im kwartale do powietrza.", 

c) w ust. 6 wyraz "wojewodę" zastępuje się wyra
zami "marszałka województwa", 

dl w ust. 7 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zami "marszałek województwa"; 

20) wart. 87: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Tworzy się Narodowy Fundusz Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej 
"Narodowym Funduszem", wojewódzki fun
dusz ochrony środowiska i gospodarki wod
nej, zwany dalej "wojewódzkim funduszem", 
powiatowe fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, zwane dalej "powiato
wymi funduszami", oraz gminne fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
zwane dalej "gminnymi funduszami.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Podstawą gospodarki finansowej fundu
szów ochrony środowiska są roczne plany 
przychodów i rozchodów uchwalane odpo-
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wiednio przez Radę Nadzorczą Narodowe
go Funduszu, rady nadzorcze wojewódz
kich funduszy, rady powiatów i gmin.", 

c) w ust. 3 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się 
wyrazami "minister właściwy do spraw środo
wiska"; 

21) wart. 87a po wyrazach "wojewódzkich funduszy" 
dodaje się przecinek i wyrazy "powiatowych fun
duszy"; 

22) wart. 87b: 

a) w ust. 1 po wyrazach "wojewódzkich funduszy" 
dodaje się przecinek i wyrazy "powiatowych 
funduszy" , 

b) w ust. 3 po wyrazach "wojewódzkich funduszy" 
dodaje się przecinek i wyrazy "powiatowych 
funduszy" , 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Poz. 668 

przypadających na 1 mieszkańca, li
czonej odpowiednio dla gmin i powia- · 
tów, przekazują nadwyżkę dochodów 
do właściwego funduszu wojewódz
kiego. 

2. Minister właściwy do spraw środowi
ska ogłasza w Monitorze Polskim 
średnią krajową dochodów gminnych 
i powiatowych funduszy, osiągniętą 
w roku poprzednim, w terminie do 
końca I kwartału roku następnego. 

3. Gminy i powiaty dokonują wpłat, 

o których mowa w ust. 1, na rachunek 
odpowiedniego funduszu wojewódz
kiego, w czterech ratach, w terminie 
do końca miesiąca od zakończenia 

kwartału. Od kwot nie wpłaconych 
w terminie nalicza się odsetki w wyso
kości ustalonej dla zaległości podat
kowych. 

4. Do nie wpłaconych w terminie kwot, 
o których mowa w ust. 3, stosuje się 
przepisy o postępowaniu egzekucyj
nym w administracji."; 

,,4. Zarząd województwa prowadzi wyodrębnio
ne rachunki bankowe w celu gromadzenia 
i redystrybucji wpływów, o których mowa 
w ust. 1. Wpływy te, powiększone o dbchody 
z oprocentowania rachunków bankowych 
i pomniejszone o opłaty poniesione na egze
kucję należności oraz o koszty obsługi ra
chunków bankowych, przekazuje się do dnia 
15 następnego miesiąca na rachunki Naro
dowego Funduszu oraz wojewódzkich, po
wiatowych i gminnych funduszy.", 

24) w art. 88e: 

d) w ust. 4a wyrazy "Wojewódzki inspektor ochro
ny środowiska" zastępuje się wyrazami "Zarząd 
województwa" , 

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

,,5. Wpływy za składowanie odpadów stanowią 
w 50% dochód gminnego funduszu gminy 
i w 10% dochód powiatowego funduszu po
wiatu, na których obszarze składowane są te 
odpady. Dochodami gminnego funduszu 
jest także całość wpływów z tytułu kar i opłat 
z terenu danej gminy za usuwanie drzew lub 
krzewów. Z zastrzeżeniem ust. 7, dochodami 
gminnego funduszu jest 20%, a powiatowe
go funduszu 10% wpływów z opłat i kar za 
pozostałe rodzaje gospodarczego korzysta
nia ze środowiska i dokonywania w nim 
zmian oraz szczególnego korzystania z wód 
i urządzeń wodnych. 

6. Pozostałe środki, po dokonaniu podziału, 

o którym mowa w ust. 5, stanowią, z zastrze
żeniem ust. 7, w 28% dochód Narodowego 
Funduszu oraz w 72% dochód wojewódzkie
go funduszu."; 

23) dodaje się art. 87d w brzmieniu: 

"Art. 87d. 1. Gminy i powiaty, w których dochody 
funduszy ochrony środowiska są 
większe niż 15-krotność średniej kra
jowej dochodów z roku poprzedniego 

a) ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

,,5. W skład rad nadzorczych wojewódzkich fun
duszy wchodzą: 

1) przedstawiciel wojewody, 

2) przedstawiciel właściwej komisji do 
spraw środowiska sejmiku województwa, 

3) przewodniczący wojewódzkiej komisji 
ochrony przyrody, 

4) przedstawiciel Narodowego Funduszu, 
wyznaczony przez Radę, 

5) jeden lub dwaj eksperci z dziedziny ochro
ny środowiska i gospodarki wodnej wy
znaczeni przez sejmik województwa, 

6) dwaj przedstawiciele wyznaczeni przez 
sejmik województwa, 

7) przedstawiciel pozarządowych organizacji 
ekologicznych wybrany spośród kandyda
tów zgłoszonych przez organizacje działa
jące na terenie danego województwa i cie
szących się poparciem największej ich 
liczby. 

6. Członków rady nadzorczej wojewódzkiego 
funduszu, o których mowa w ust. 5, powołu
je i odwołuje zarząd województwa. 

7. Funkcji członka rady nadzorczej wojewódz
kiego funduszu nie mogą pełnić wojewoda, 
wicewojewoda oraz członkowie zarządu wo
jewództwa.", 

b) w ust. 8 w pkt 9 w lit. a) wyrazy "Ministrowi 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa" zastępuje się wyrazami "ministro
wi właściwemu do spraw środowiska", a w lit. b) 
wyrazy "właściwemu wojewodzie" zastępuje 



Dziennik Ustaw Nr 106 - 3698- Poz. 668 

się wyrazami "właściwemu zarządowi woje
wództwa " , 

c) w ust. 9 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska , 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa " zastępuje się 
wyrazami "minister właściwy do spraw środo
wiska", a wyrazy "właściwy wojewoda " zastę
puje się wyrazami "właściwy zarząd wojewódz
twa " ; 

25) w art. 88f: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 1 wyrazy "Ministra Ochrony Środowi
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastę

puje się wyrazami "ministra właściwego do 
spraw środowiska", 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) w wojewódzkich funduszach - przez wła 
ściwy zarząd województwa na wniosek ra 
dy nadzorczej wojewódzkiego funduszu. " , 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Do zadań Prezesa Narodowego Funduszu 
i odpowiednio prezesów funduszy woje
wódzkich należy zatrudnianie pracowników 
biura Narodowego Funduszu i odpowied
nio funduszy wojewódzkich. W odniesieniu 
do pracowników zatrudnianych na kierow
niczych stanowiskach Prezes zasięga opinii 
Zarządu. " , 

c) w ust. 3 skreśla się pkt 7, 

d) w ust. 4 w zdaniu końcowym wyrazy"Minister 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa" zastępuje się wyrazami "minister 
właściwy do spraw środowiska", a wyrazy" wła 
ściwy wojewoda" zastępuje się wyrazami " wła 
ściwy zarząd województwa"; 

26) wart. 88h: 

a) w ust. 1 wyrazy "M inister Ochrony Środowiska , 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się 
wyrazami "Minister właściwy do spraw środo
wiska" , 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,, 2. Zarządy województw składają ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska oraz sej
mikowi województwa, nie później niż do 
dnia 30 kwietnia, coroczne informacje o dzia
łalności wojewódzkich funduszy." , 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Starostowie, wójtowie, burmistrzowie (pre
zydenci miast) co roku przedstawiają do za
twierdzenia radzie powiatu lub radzie gminy 
projekt zestawienia przychodów i wydatków 
odpowiednio powiatowego i gminnego fun
duszu.", 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,, 6. Starostowie, wójtowie, burmistrzowie (pre
zydenci miast) zatwierdzone zestawienie 

przychodów i wydatków odpowiednio po
wiatowego i gminnego funduszu podają do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajo
wo przyjęty w danej miejscowości . "; 

27) wart. 88i: 

a) w ust. 2 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się 
wyrazami " minister właściwy do spraw środo
wiska" , a wyrazy "Ministrem Finansów" zastę
puje się wyrazami " ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych ", 

b) w ust. 3 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska , 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje 
się wyrazami "minister właściwy do spraw śro
dowiska " , a wyrazy " Ministrem Finansów" za
stępuje się wyrazami "ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych" , 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Szczegółowe zasady, organizację i tryb dzia
łania wojewódzkiego funduszu określa sta
tut nadany przez zarząd województwa po 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska. "; 

28) dodaje się art. 88j w brzmieniu : 

"Art. 88j . Środki powiatowych funduszy przezna
cza się na realizację przedsięwzięć zwią
zanych ze składowaniem i unieszkodli
w ianiem odpadów, w tym współfinanso
wanie inwestycji ekolog icznych o charak
terze ponadgminnym."; 

29) w art 90: 

a) w ust. 1 po wyrazach "rządowej i" dodaje się wy
raz "jednostek", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Minister właściwy do spraw środowiska, sej
miki województw oraz rady powiatów i gmin 
opracowują programy zrównoważonego 
rozwoju ochrony środowiska wynikające 
z polityki ekologicznej państwa." , 

c) w ust. 4 wyraz "gminne " zastępuje się wyrazem 
"samorządowe"; 

30) w art. 91: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 
a wyrazy "organy gminy" zastępuje się wyrazami 
"organy jednostek samorządu terytorialnego" , 

b) dodaje się ust. 2 - 6 w brzmieniu: 

,,2. W uzasadnionych przypadkach zarząd gminy 
(powiatu) postanawia o przeprowadzeniu 
kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 
o ochronie środowiska, wskazując jednocze
śnie przeprowadzającego kontrolę. 

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest 
uprawniony do: 

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbęd
nym sprzętem przez całą dobę na teren 
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nieruchomości, obiektu lub ich części, na 
których prowadzona jest działalność go
spodarcza, a w godzinach od 6 do 22 na 
pozostały teren, 

2) przeprowadzania badań lub wykonywania 
innych niezbędnych czynności kontrol
nych, 

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji 
oraz wzywania i przesłuchiwania osób 
w zakresie niezbędnym do ustalenia sta
nu faktycznego, 

4) żądania okazania dokumentów i udostęp
nienia wszelkich danych mających zwią
zek z problematyką kontroli. 

4. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta 
lub osoba upoważniona przez niego -
uprawniony jest do występowania w charak
terze oskarżyciela publicznego w sprawach 
o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie 
środowiska. 

5. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) bądź sta
rosta występują do wojewódzkiego inspek
tora ochrony środowiska o podjęcie odpo
wiednich działań, jeżeli powstaje podejrze
nie co do naruszenia przez kontrolowany 
podmiot przepisów o ochronie środowiska, 
wynikających z przepisu art.13 ustawy z dnia 
20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr n, poz. 335, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943). 

6. Kierownik kontrolowanej jednostki organiza
cyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna, 
z zachowaniem przepisów o tajemnicy pań
stwowej i służbowej oraz zakwaterowaniu sił 
zbrojnych, obowiązani są umożliwić prze
prowadzanie kontroli, a w szczególności 
umożliwić dokonanie czynności, o których 
mowa w ust. 3."; 

31) dodaje się art. 91a w brzmieniu: 

"Art. 91a. 1. Z czynności kontrolnych kontrolujący 
sporządza protokół, którego jeden eg
zemplarz doręcza kierownikowi kon
trolowanej jednostki organizacyjnej 
lub kontrolowanej osobie fizycznej . 

2. Protokół podpisują kontrolujący i kie
rownik kontrolowanej jednostki orga
nizacyjnej lub kontrolowana osoba fi
zyczna, który może wnieść do proto
kołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uza
sadnieniem. 

3. W razie odmowy podpisania protoko
łu przez kierownika kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej lub kontrolo
waną osobę fizyczną, kontrolujący 
czyni o tym wzmiankę w protokole, 
a odmawiający podpisu może w ter
minie siedmiu dni przedstawić swoje 
stanowisko na piśmie zarządowi gmi
ny (powiatu)."; 

32) wart. 98 wyrazy "terenowych organów administra
cji państwowej" zastępuje się wyrazami "organów 
administracji rządowej i organów jednostek samo
rządu terytorialnego"; 

33) w art. 101 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami 
"jednostek samorządu terytorialnego"; 

34) w art. 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. W razie nadzwyczajnego stanu zagrożenia 
środowiska wojewoda, poprzez komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
i wojewódzkiego inspektora ochrony środo
wiska, w porozumieniu z marszałkiem woje
wództwa, podejmie działania i zastosuje 
środki niezbędne do usunięcia zagrożenia 
i jego skutków, określając w szczególności 
związane z tym obowiązki organów admini
stracji rządowej, organów jednostek samo
rządu terytorialnego i jednostek organizacyj
nych."; 

35) wart. 105: 

a) w ust. 2 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami 
"jednostek samorządu terytorialnego", 

b) w ust. 3 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji" zastępuje się wyrazami "mini
ster właściwy do spraw administracji publicz
nej" ; 

36) wart. 106a skreśla się wyraz " Państwowej" ; 

37) po art. 116 dodaje się art. 116a w brzmieniu: 

"Art. 116a. 1. Ilekroć w przepisach ustawy jest mo
wa o staroście, należy przez to także 
rozumieć przewodniczącego zarządu 
miasta w miastach na prawach po
wiatu. 

2. Przepisy ustawy dotyczące powia
tów stosuje się odpowiednio do 
miast na prawach powiatów." 

Art. 37. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracow
niczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, 
poz. 390 i z 1997 r. Nr 141, poz. 943) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 8: 

a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "kierownicy 
urzędów rejonowych" zastępuje się wyrazami 
"starostowie wykonujący zadanie z zakresu ad
ministracji rządowej", 

b) w ust. 2 wyrazy "gruntami i wywłaszczaniu nie
ruchomości" zastępuje się wyrazem "nierucho
mościami", 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Od decyzji wydawanych przez starostę wy
konującego zadania z zakresu administracji 
rządowej w odniesieniu dó nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa 

przysługuje stronie odwołanie do wojewo
dy."; 
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2) wart. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W zal eżności od rodzaju i położenia gruntów 
oraz warunków geodezyj nych , powierzchnię 
działek ustala się w gran icach od 300 m 2 do 
500 m 2, a w ogrodach czasowych Polski 
Zw i ąze k Działkowców, za zgodą zarządu gmi
ny, może ustalić większą powierzchnię 
wszystk ich lub niektórych działek w danym 
ogrodzie, nie większą jednak n i ż 1 500 m 2." ; 

3) w art. 21 w ust. 1 wyrazy "terenowy organ admini
stracji pa ń stwowej" zastępuje się wy razem "woje
woda ". 

Art. 38. W ustaw ie z dnia 26 styczn ia 1982 r. - Kar
ta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) wpro
wadza się nastę p ujące zmiany: 

1) wart. 1: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmie nie: 

,,2) publicznych placówkach oświatowo-wycho
wawczych, opieku ńczo-wychowawczych 
i resocja lizacyjnych, ośrodkac h adopcyjno
-op ieku ńczych," 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmien ie: 

,,1) urzędach organów adm inistracji r ządowej 
na sta now iskach wymagaj ących kwalifikacji 
pedagog icznych, w zakresie ustalonym usta
wą,"; 

2) wart. 17 w ust . 2, wart. 18 w ust . 3, w art. 94 w ust. 1 
wyraz " pa ństwowej" zastępuje się wyra zem " rzą
dowej"; 

3) wart. 4 ust. 1 otrzymuje brzmien ie: 

,,1. Zasady współdziałania w dziedzinie oświaty 
i wychowania organów ad ministracj i rządo
wej (organów jednostek s a morządu teryto
rialnego) ze związkami zawodowymi zrzesza
jącym i nauczycieli, nie usta lone w ustawie 
o związkach zaw odowych, o kreś lają porozu
mien ia zawierane przez odpowied nie orga
ny admi nistracji rządowej (organy jednostek 
samorządu terytorialnego) z organami wła

śc iwego szczebla tych związków." ; 

4) wart. 6a ust. 12 otrzymuje brzm ien ie: 

,,12. Minister właściwy do spraw oświaty i wy
chowania, a w stosunku do nauczycieli szkół 
artystycznych oraz nauczycie li zakładów po
prawczych, schronisk dla nie letnich i rodzin 
nych oś rodków diagnostyczno-konsultacyj
nych od powiednio - ministrowie właściwi 
do spraw ku ltury oraz sprawiedliwośc i, w po
rozum ieniu z ministrem właściwym do 
spraw oświaty i w ychow ania, określą, w dro
dze rozporządzenia : 

1) kryte ria oraz szczegółowe zasady i tryb 
dokonywania oceny pracy nauczyciela, 
tryb postępowan ia odwoławczego oraz 
szczegółowe za sady powoływan i a przez 
orga n s prawujący nadzór pedagogiczny 
składu zespołu oceniaj ącego , 

2) zadania i obowiązki dyrektora szkoły w za
kresie opieki nad nauczycielami rozpoczy
nającymi pracę w zawodzie."; 

5) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 36. 1. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 
dla nauczycieli może być zawarty przez 
ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, w porozumieniu z mini
strami prowadzącymi szkoły, z po
nadzakładowymi organizacjami związ
kowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

2. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 
dla nauczycieli określa w szczególno
ści: 

1) wysokość stawek wynagrodzenia za
sadniczego i dodatków oraz zasady 
zaszeregowania, awansowania i przy
znawania dodatków do wynagrodze
nia, 

2) zasady zatrudniania oraz wynagra
dzania w godzinach ponadwymiaro
wych oraz w porze nocnej i w dniach 
wolnych od pracy, 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć dydaktycznych, wychowaw
czych i opiekuńczych nauczycieli po
szczególnych typów szkół, placówek 
i innych jednostek organizacyjnych 
systemu oświaty, 

4) zasady zmniejszania wymiaru zajęć 
ze względu na: 

a) stan zdrowia, 

b) wykonywanie prac zleconych 
przez organy szkoły, 

c) szczególne warunki pracy, 

d) inne szczególne przypadki, 

5) wymiar innych zajęć podyktowa
nych koniecznością zrealizowania 
przez nauczycieli procesu dydaktycz
nego, wychowawczego i opiekuń
czego, w trakcie których nauczyciel 
pozostaje w dyspozycji szkoły, 

6) normy zatrudnienia bibliotekarzy 
i pedagogów szkolnych. 

3. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 
dla nauczycieli może być zawarty także 
przez organy jednostek samorządu te
rytorialnego prowadzące szkoły z wła
ściwymi dla danego szczebla jednostek 
samorządu terytorialnego ponadzakła
dowymi organizacjami związkowymi 
zrzeszającymi nauczycieli . 

4. W sprawach nie uregulowanych w ust. 
1-3, dotyczących ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy, stosuje się 
przepisy działu jedenastego Kodeksu 
pracy. " ; 
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6) wart. 42: 

a) w ust. 3 w tabeli w rubryce lp. 3 po wyrazach 
"szkół podstawowych" dodaje się wyraz "gim
nazjów," 

b) skreśla się ust. 4, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę po 
uzyskaniu opinii organu sprawującego nad
zór pedagogiczny określa: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obo
wiązkowego wymiaru godzin zajęć na
uczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach ro
ku szkolnego, 

2) zasady udzielania i rozmiar zniżek, o któ
rych mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwol
nienia od obowiązku realizacji zajęć, o któ
rych mowa w ust. 3, 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych 
w ust. 3, w tym również nauczycieli szkół 
zaocznych, nauczycieli w systemie kształ
cenia na odległość, nauczycieli przedmio
tów w różnym wymiarze godzin, pedago
gów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek 
pedagogicznych, oraz zasady zaliczania 
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w kształceniu zaocznym i w systemie 
kształcenia na odległość.", 

d) skreśla się ust. 8 i 9; 

7) wart. 42a : 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego 
szkołę lub placówkę może nauczycielowi za
trudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obni
żyć tygodniowy obowiązkowy wymiar go
dzin zajęć, na czas określony lub do odwoła
nia, ze względu na doskonalenie się, wykony
wanie pracy naukowej, albo prac zleconych 
przez organ sprawujący nadzór pedagogicz
ny lub organ prowadzący szkołę lub placów
kę albo ze względu na szczególne warunki 
pracy nauczyciela w szkole lub placówce.", 

b) skreśla się ust. 4; 

8) wart. 61 w ust. 2 wyraz "nadzorujący" zastępuje się 
wyraze.m "prowadzący" ; 

9) w art. 72 w ust. 1 wyrazy "korzystania z opieki lekar
skiej i środków leczniczych na zasadach określo
nych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym" 
zastępuje się wyrazami "świadczeń z ubezpiecze
nia zdrowotnego"; 

10) w art. 79 w ust. 1 skreśla się wyrazy "administracji 
państwowej" ; 

11) wart. 81 w ust. 1 skreśla się wyrazy "administracji 
państwowej" ; 

12) wart. 91a w ust. 1 wyraz "państwowej" zastępuje 
się wyrazem "rządowej" oraz skreśla się wyrazy 

"lub do jednostki organizacyjnej powołanej przez 
ten organ na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o sys
temie oświaty" . 

Art. 39. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach 
(Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, 
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, 
z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085) art. 18 otrzy
muje brzmienie: 

"Art. 18. 1. Ceny urzędowe i marże handlowe urzę
dowe ustala, w drodze rozporządzenia, 
minister właściwy do spraw finansów 
publicznych w porozumieniu z mini
strem właściwym do spraw gospodar
ki, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządze
nia, może upoważnić inny organ admi
nistracji rządowej do: 
1) ustalania cen urzędowych niektó

rych towarów i usług, 
2) ustalania marż handlowych urzędo

wych, 
3) określan i a zasad ustalania cen regu

lowanych. 

3. Rada gminy może ustalać ceny urzędo
we za usługi przewozowe gminnego 
transportu zbiorowego oraz za przewo
zy taksówkami. W mieście stołecznym 
Warszawie uprawnienia te przysługują 
Radzie Warszawy. 

4. Rada powiatu może ustalać ceny urzę
dowe za usługi przewozowe powiato
wego transportu zbiorowego. 

5. Rada gminy określa strefy cen (strefy 
taryfowe) obowiązujące przy przewozie 
osób i ładunków taksówkami." 

Art. 40. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scala
niu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1994 r. Nr 127, poz. 627) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Scalenie gruntów przeprowadza, na koszt 
Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2, 
zarząd gminy, jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej." ; 

2) użyte wart. 3 w ust. 3, wart. 6 dwukrotnie, wart. 7 
w ust. 1 i 3, wart. 9 w ust. 2 i 3, wart. 10 w ust. 1, 
3 i 4, wart. 11 w ust. 1, wart. 12 w ust. 1 i 3, wart. 13 
w ust. 2 i 4, wart. 16 w ust. 2, wart. 21 w ust. 2, 
wart. 24 w ust. 1 i 2, wart. 27 w ust. 3 oraz wart. 30 
i art. 31 w różnych przypadkach wyrazy "terenowy 
organ administracji państwowej" zastępuje się 
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 
"zarząd gminy"; 

3) wart. 5 w ust. 1 skreśla się wyrazy,,, a w przypad
ku gruntów Państwowego Funduszu Ziemi - za 
zgodą terenowego organu administracji państwo
wej"; 
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4) wart. 8: 

a) w ust. 5 wyra zy "terenowego rady narodowej 
stopnia podstawowego" za stę puje się wyrazem 
"gminy", 

b) w ust. 6 wyrazy " rady narodowej stopnia pod
stawowego" za stępuje się wyrazem "gminy"; 

5) wart. 17 w ust. 3 wyraz "Państwa " zastępuje się 
wyrazem "gmi ny "; 

6) wart. 21 w ust. 1 w yrazy "Państwowe biuro nota
rialne, na wniosek terenowego organu administra
cji państwowej" zastępuj e s ię wyrazami "Sąd wła
ściwy do prowadzen ia ksiąg wieczystych, na wnio
sek zarządu gminy ". 

Art. 41. W ustawie z dnia 26 m aja 1982 r. - Prawo 
o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, 
z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. 
Nr 36, poz. 206, z 1995 f. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, 
poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz. 471 
i Nr 141, poz. 943) w prowadza się następujące zmiany: 

1) art. 38 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 38. Izbę adwokacką stanowią adwokaci i apli
kanci adwokaccy, mający siedzibę zawo
dową na terenie izby, której zasięg teryto
rialny ok reśla Naczelna Rada Adwokacka, 
b i orąc pou uwagę w szczególności po
d z iał terytorialny adm in istracji sądowej."; 

2) wart. 56 pkt 5 otrzy muje brzmienie: 

,,5) wytyczanie kierunków dzi ałania samorządu 
adwokackiego, a także ustalanie liczby izb 
adwokackich," ; 

3) wart. 58 pkt 4 otrzy muje brzm ienie: 

,,4) ustalan ie zasięgu terytorialnego izb adwo
kackich oraz ich siedzib, " . 

Art. 42. W ustaw ie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33, 
poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 75, 
poz. 471) wprowadza s i ę następujące zmiany: 

1) wart. 49: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzym uje brzmienie: 

,,3. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania 

okręgowej izby radców prawnych podejmu
je Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc 
pod uwagę zasadniczy podział terytorialny 
państwa." ; 

2) wart. 60 pkt 9 otrzy muje brzmienie : 

,,9) tworzenie okręgowych izb radców praw
nych, określa nie ich liczby oraz terytorialne
go zasięg u , ". 

Art. 43. W ustawie z dnia 6 li pca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. 
Nr 22, poz. 92 i Nr 11 5, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, 
poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499 oraz z 1997 r. Nr 117, 

poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940) wart. 66 
wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami "jednostki sa
morządu terytorialnego". 

Art. 44. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach 
prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej 
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizycz
ne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 422, 
z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. 
Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Organem właściwym w sprawach zezwoleń, 
o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem 
przepisu ust. 6, jest starosta wykonujący za
danie z zakresu administracji rządowej, wła
ściwy ze względu na miejsce, w którym 
przedsiębiorstwo ma być, jest lub było pro
wadzone."; 

2) wart. 19 w ust. 2 wyrazy "terenowego organu ad
ministracji państwowej o właściwości szczególnej 
w sprawach zatrudnienia stopnia wojewódzkiego" 
zastępuje się wyrazem "starosty" . 

Art. 45. W ustawie z dnia 8 października 1982 r. 
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 
(Dz. U. Nr 32, poz. 217) wart. 5 w ust. 1 i 2 wyrazy "ad
ministracji państwowej" zastępuje się wyrazami "ad
ministracji rządowej i jednostek samorządu terytorial
nego" . 

Art. 46. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, 
poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 i z 1995 r. Nr 89, poz. 
443) wart. 76 w § 1 wyrazy " właściwe terenowe orga
ny administracji państwowej" zastępuje się wyrazem 
"starostowie" . 

Art. 47 . W ustawie z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho
lizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, 
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, 
z 1996 r. Nr 127, poz. 593 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554, 
Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 1 w ust. 1 wyrazy "Organy władzy i admini
stracji państwowej oraz samorządu terytorialne
go" zastępuje się wyrazami "Organy administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego"; 

2) w art. 3 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) współpraca z organami samorządu woje
wództw i pełnomocnikami, o których mowa 
w art. 4 ust. 3," ; 

3) w art. 4: 

a) w ust. 1 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyra
zami "Samorząd województwa", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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,,2. Zarząd województwa odpowiada za koordy
nację przygotowania i realizację programu, 
o którym mowa w ust. 1, udziela pomocy 
merytorycznej instytucjom i osobom fizycz
nym realizującym zadania objęte tym pro
gramem oraz współdziała z innymi organa
mi administracji publicznej w zakresie roz
wiązywania problemówalkoholowych.", 

c) w ust. 3 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zami "zarząd województwa", 

d) w ust. 4 wyraz" wojewody" zastępuje się wyra
zem "województwa"; 

4) w art. 11: 

a) w ust. 2 wyraz "alkoholem" zastępuje się wyra
zami "problemami alkoholowymi", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Rada Ministrów, po porozumieniu ze stroną 
samorządową komisji wspólnej rządu i sa
morządu terytorialnego, ustala corocznie, 
w drodze rozporządzenia, udział samorzą

dów województw i powiatów w środkach, 
o których mowa w ust. 1."; 

5) w art. 21: 

a) w ust.l wyrazy "zakłady podstawowej opieki 
zdrowotnej" zastępuje się wyrazami "inne zakła
dy opieki zdrowotnej", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Od osób uzależnionych od alkoholu nie po
biera się opłat za świadczenia w zakresie le
czenia odwykowego udzielane w zakładach 
opieki zdrowotnej."; 

6) w art. 22: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Zarząd województwa organizuje na obszarze 
województwa całodobowe zakłady lecznic
twa odwykowego oraz wojewódzki ośrodek 
terapii uzależnienia i współuzależnienia. ", 

b) dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"la. Starosta organizuje na obszarze powiatu in
ne niż wymienione w ust. 1 zakłady lecznic
twa odwykowego.", 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, 
w drodze rozporządzenia: 

1) organizację, kwalifikacje personelu, zasa
dy funkcjonowania i rodzaje zakładów 
lecznictwa odwykowego, a także innych 
zakładów opieki zdrowotnej w sprawowa
niu opieki nad uzależnionymi od alkoholu 
oraz zasady współdziałania w tym zakre
sie z instytucjami publicznymi i organiza
cjami społecznymi, 

2) warunki, jakie powinny spełniać zakłady 
lecznicze dla osób uzależnionych od alko-

holu prowadzone poza publicznymi zakła
dami opieki zdrowotnej, 

3) regulaminy stacjonarnych zakładów lecz
nictwa odwykowego oraz domów pomo
cy społecznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw sprawiedliwości."; 

7) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Członkowie rodziny osoby uzależnionej od 
alkoholu, dotknięci następstwami naduży

wania alkoholu przez osobę uzależnioną, 
uzyskują w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej świadczenia zdrowotne w zakre
sie terapii i rehabilitacji współuzależnienia 
oraz profilaktyki. Za świadczenia te od wy
mienionych osób nie pobiera się opłat."; 

8) użyte w art. 30, art. 32 ust. 3, art. 33 ust. 1, art. 40 
ust. 2 i 3 i art. 42 w różnych przypadkach wyrazy 
"Milicja Obywatelska" zastępuje się użytym w od
powiednim przypadku wyrazem "Policja"; 

9) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 39. Organy samorządu terytorialnego w mia
stach liczących ponad 50000 mieszkań
ców i organy powiatu mogą organizować 
i prowadzić izby wytrzeźwień."; 

10) wart. 40 w ust.l wyrazy "zakładu społecznego służ
by zdrowia" zastępuje się wyrazami "publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej" . 

Art. 48. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o za
opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 
(Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, 
z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, 
z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, 
poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, 
poz. 350 i Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, 
poz. 321, z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz. 516, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, Nr 136, 
poz. 636, Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 
Nr 93, poz. 569 i Nr 111, poz. 725) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 78 w ust. 3: 

a) w pkt 1 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego urzędu 
pracy" zastępuje się wyrazem "starosta", 

b) w pkt 2 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzę
du pracy" zastępuje się wyrazem "starosty", 

c) w pkt 3 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzę
du pracy" zastępuje się wyrazem "starosty"; 

2) w art. 89 w ust. 2 wyrazy "zakładu pracy" zastępu
je się wyrazem "pracodawcy"; 

3) wart. 90 1: 

a) w ust. 2 wyrazy "wojewódzkiego urzędu pracy" 
zastępuje się wyrazami "powiatowego urzędu 
pracy", 

b) w ust. 3 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzę
du pracy" zastępuje się wyrazem "starosty", 



,. 

Dziennik Ustaw Nr 106 - 3704 - Poz. 668 

c) w ust.4 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego urzędu 
pracy" zastępuje się wyrazem "starosta"; 

4) art. 93 otrzymuje brzmienie: 

"Art.93. Organy administracji rządowej i organy 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
pracodawcy udzielają organom rentowym 
pomocy i informacji w sprawach świad
czeń przewidzianych w ustawie."; 

5) w tytule rozdziału 2 działu VI wyrazy "zakładów pra
cy" zastępuje się wyrazem" pracodawców"; 

6) w art. 96: 

a) w ust.l: 

- wyrazy "Uspołecznione zakłady pracy są obo
wiązane" zastępuje się wyrazem "Pracodaw
cy są obowiązani" , 

- w pkt 3 wyrazy "w poprzednich zakładach 
pracy" zastępuje się wyrazami fiU poprzed
nich pracodawców", 

b) w ust. 2 wyrazy "Uspołecznione zakłady pracy 
są obowiązane" zastępuje się wyrazami "Praco
dawcy są obowiązani"; 

7) wart. 97 ust.l otrzymuje brzmienie: 

,,1. Jeżeli wskutek niedopełnienia lub nienależy
tego dopełnienia przez pracodawcę obo
wiązków określonych wart. 96 w ust. 1 i 2: 

1) organ rentowy nie mógł wydać decyzji 
przyznającej emeryturę lub rentę lub do
konać wypłaty świadczenia w kwocie za
liczkowej od dnia, w którym ustał stosu
nek pracy - pracodawca jest zobowiąza
ny, na wniosek pracownika, przedłużyć 

stosunek pracy na czas określony do chwi
li wydania tej decyzji, 

2) pracownik lub pozostali po nim członko
wie rodziny ponieśli szkodę - pracodaw
ca jest zobowiązany do wynagrodzenia tej 
szkody według przepisów prawa cywilne
go."; 

8) skreśla się art. 98. 

Art. 49. W ustawie z dnia 141ipca 1983 r. o narodo
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, 
poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496, Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 
i Nr 141, poz. 943) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 po wyrazach "kultury i sztuki" dodaje się 
wyrazy "a także o działalności jednostek samorzą
du terytorialnego i innych samorządowych jedno
stek organizacyjnych " ; 

2) wart. 5 w ust. 1 po wyrazach "państwowych jed
nostkach organizacyjnych" stawia się przecinek 
i dodaje się wyrazy "w organach jednostek samo
rządu terytorialnego i samorządowych jednost
kach organizacyjnych"; 

3) w art. 6 w ust. 1 po wyrazach "państwowe jednost
ki organizacyjne" stawia się przecinek i dodaje wy-

razy "organy jednostek samorządu terytorialnego 
oraz samorządowe jednostki organizacyjne"; 

4) wart. 12 po wyrazach "państwowe jednostki orga
nizacyjne" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy 
"organy jednostek samorządu terytorialnego oraz 
samorządowe jednostki organizacyjne"; 

5) w art. 15 w ust. 1 dodaje się pkt 1 a w brzmieniu: 

" 1 a) organów jednostek samorządu terytorial
nego oraz innych samorządowych jedno
stek organizacyjnych,"; 

6) wart. 18 w ust. 1, wart. 19 i wart. 25 w ust. 2 wy
raz "państwowej" zastępuje się wyrazem "rządo
wej"; 

7) wart. 22 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a 
w brzmieniu: 

,,3a) archiwa zakładowe organów jednostek sa
morządu terytorialnego i samorządowych 
jednostek organizacyjnych,"; 

8) wart. 33 w ust. 1 po wyrazach "państwowych jed
nostkach organizacyjnych" dodaje się wyrazy 
"oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i in
nych samorządowych jednostkach organizacyj
nych"; 

9) wart. 36 w ust. 1 po wyrazach "W państwowych" 
dodaje się wyrazy "i samorządowych". 

Art. 50. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Pra
wo przewozowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575 oraz 
z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 96, poz. 591, Nr 101, 
poz. 629 i Nr 141, poz. 942) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) wart. 2 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu: 

,,3. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników 
wykonujących zarobkowy przewóz osób po
jazdami samochodowymi w regularnym 
transporcie zbiorowym prowadzona jest 
przez właściwe organy gminy, powiatu i sa
morządu województwa w zależności od 
przebiegu linii komunikacyjnej. 

4. Organy, o których mowa w ust. 3, są obowią
zane do zorganizowania koordynacji rozkła
dów jazdy na swoim obszarze oraz do wza
jemnego porozumiewania się w przypadku, 
gdy dana linia komunikacyjna przebiega po
za ich obszarem . 

5. Przewoźnicy, o których mowa w ust. 3, są 
obowiązani do uzgadniania rozkładów jazdy 
z właściwymi organami. 

6. Przewoźnicy ponoszą koszty związane z ko
ordynacją rozkładów jazdy."; 

2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Obowiązek przewozu może być ograniczony 
przez: 

1) ministra właściwego do spraw transportu, 
a w odniesieniu do wojewódzkiego, po
wiatowego albo gminnego transportu 
zbiorowego odpowiednio przez woj ewo-
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dę, starostę, wójta albo burmistrza (prezy
denta miasta) - ze względu na potrzeby 
obronności lub bezpieczeństwa państwa 
bądź w wypadku klęski żywiołowej, 

2) przewoźnika - w razie klęski żywiołowej, 
przerwy w eksploatacji , szczególnych 
trudności spowodowanych przez klienta, 
z przyczyn ekonomicznych, których prze
woźnik nie mógł przewidzieć, jak również 
z uwagi na bezpieczeństwo ruchu za zgo
dą i na warunkach ustalonych przez: 

a) ministra właściwego do spraw trans
portu albo wojewodę - w odniesieniu 
do przewoźników, wobec których odpo
wiednio minister albo wojewoda pełni 
funkcję organu założycielskiego, 

b) ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa -w odniesieniu do przewoźni 

ków, wobec których minister pełni funk
cję organu założycielskiego albo wyko
nuje uprawnienia z akcji lub udziałów, 

c) marszałka województwa albo starostę 
- w odniesieni u do przewoźników, wo
bec których odpowiednio zarząd woje
wództwa albo powiatu wykonuje 
uprawnienia z akcji lub udziałów, 

d) zarząd gminy lub powiatu - w odnie
sieniu do odpowiednio gminnego lub 
powiatowego transportu zbiorowego. 

Zgoda nie jest wymagana, jeżeli ograni
czenie obowiązku przewozu następuje na 
okres nie dłuższy niż 7 dni."; 

3) art. 9 otrzymuje brzmien ie: 

"Art. 9.1. Minister właściwy do spraw transportu 
może nałożyć na przewoźnika obowią
zek zawarcia umowy o wykonanie zada
nia przewozowego, jeżeli jest to niezbęd 

ne ze względu na potrzeby obronności 
lub bezpieczeństwa państwa bądź 
w przypadku klęski żywiołowej. 

2. W przypadku klęsk żywiołowych obo
wiązek, o którym mowa w ust. 1, może 
nałożyć odpowiednio wójt, burmistrz 
(prezydent miasta), starosta lub marsza
łek województwa. 

3. W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 
organ nakładający obowiązek zapewnia 
przewoźn ikowi środki finansowe nie
zbędne do wykonania nałożonego zada
nia lub wskazuje podmiot, który na pod
stawie umowy z przewoźnikiem zapewni 
środki finansowe na wykonanie tego za
dania. "; 

4) skreśla się art. 13; 

5) wart. 15: 

a) ust. 4 otrzymuje brzm ienie : 

,,4. Minister właściwy do spraw transportu 
w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw administracji publicznej może okre
ś li ć, w drodze rozporządzenia, przepisy po
rządkowe związane z przewoze m osób i ba
gażu środkami transportu pub licznego, z za
strzeżeniem ust. 5 i 6.", 

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

,,5. W odniesieniu do gminnego transportu zbio
rowego oraz przewozów osób i bagażu tak
sówkami przepisy porządkowe określa rada 
gminy. 

6. W odniesieniu do powiatowego transportu 
zbiorowego przepisy porządkowe określa ra
da powiatu, a w odniesieniu do wojewódz
kiego transportu zbiorowego - sejmik woje
wództwa."; 

6) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 34.1. Minister właściwy do spraw transportu 
określi, w drodze rozporządzenia: 

1) treść, sposób i termin y ogłaszania 

rozkładów jazdy, tryb ich uzgadniania 
i koordynacji oraz warunki ponosze
nia kosztów z tym związanych, 

2) sposób ustalenia opłat dodatkowych 
w razie niedopełnieni a obowiązków 
zapłaty należności przewozowych 
z tytułu przewozu osób, naruszenia 
przepisów o zabieraniu ze sobą do 
środka transportowego zwierząt 

i rzeczy oraz spowodowania zatrzy
mania lub zmiany trasy środka trans
portowego bez uzasadnionej przy
czyny. 

2. W odniesieniu do transportu zbiorowe
go gminnego, powiatowego i woje
wódzkiego przepisy w za kresie określo
nym w ust. 1 pkt 2 określają odpowied
nio rada gminy, rada powiatu albo sej
mik województwa."; 

7) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 56. Minister właściwy do spraw transportu 
określi, w drodze rozporząd zenia, warun
ki przewozu rzeczy, które ze względu na 
kształt, rozmiary lub masę albo drogę 
przewozu mogą powodować trudności 
transportowe." ; 

8) w art. 57 skreśla się ust. 3. 

Art. 51. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Pań
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, 
poz. 575) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule ustawy, w tytułach rozdziałów 1-3, 
wart. 3-7, wart. 9 w ust. 1, wart. 14 w ust. 1, 
wart. 17, wart. 20 w ust. 1, wart. 36 w ust. 1 i 2, 
wart. 37 oraz wart. 38 skreśla się użyty w różnych 
przypadkach wyraz "Państwowa"; 
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2) wart. 1 wyrazy " Państwowa Inspekcja Sanitarna 
jest organem powołanym do nadzoru nad warun
kami:" zastępuje się wyrazami "Inspekcja Sanitar
na jest powołana do nadzoru nad warunkami :"; 

3) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. 1. Główny Inspektor Sanitarny jest central 
nym organem administracji rządowej 

podległym minist rowi właściwemu do 
spraw zdrowia . 

2. Głównego Inspektora Sanitarnego po
wołuje i odwołuje Prezes Rady Mini
strów na wniosek ministra właściwego 
do spraw zdrowia. "; 

4) wart. 9 w ust. 2 wyraz "państwowej" zastępuje się 
wyrazami " rządowej, jednostek samorządu te ryto
rialnego"; 

5) art. 10 otrzymuje brzm ien ie: 

"Art. 10. 1. Zadania Inspekcji Sanitarnej określone 
w rozdziale 1 wykonują następujące or
gany: 

1) Główny Inspektor Sanitarny, 

2) wojewoda przy pomocy wojewódz
kiego inspektora sanitarnego, jako 
kierownika wojewódzkiej inspekcji 
sanitarnej wchodzącej w skład ze
spolonej adm inistracj i wojewódz
kiej, 

3) powiatowy inspektor sanitarny, jako 
kierownik powiatowej inspekcji sani
tarnej wchodzącej w skład zespolo
nej administracj i powiatowej, 

4) portowy inspektor sanitarny dla 
morskich portów i przystani , wód 
wewnętrznych i terytorialnych oraz 
jednostek pływających na tych ob
szarach, 

5) kolejowy inspektor sanitarny dla ob
szarów kolejowych . 

2. Wojewódzki inspektor san itarny wyko
nuje w imieniu wojewody zadania 
i kompetencje Inspekcji Sanitarnej 
określone w ustawie i przepisach od
rębnych . 

3. Wojewódzki, powiatowy, portowy i ko
lejowy inspektor sanitarny kierują dzia
łalnością odpowiednio: wojewódzkiej, 
powiatowej, portowej i kolejowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej , będą

cych zakładami opieki zdrowotnej . 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia 
w porozumieniu z ministrem właści
wym do spraw administracji publicznej 
określa, w drodze rozporządzenia, tery
torialny zakres działania oraz siedziby 
portowych i kolejowych inspektorów 
sanitarnych . 

5. Wojewódzki inspektor sanitarny może, 
za zgodą wojewody, powierzyć powia-

towemu inspektorowi, w drodze poro
zumienia, prowadzenie spraw z zakresu 
swojej właściwości, w tym wydawanie 
w jego imieniu decyzji administracyj
nych . 

6. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy 
jest mowa o inspektorze sanitarnym 
bez bliższego rozróżnienia, to przepisy 
te odnoszą się do wojewódzkiego, po
wiatowego, portowego i kolejowego 
inspektora sanitarnego."; 

6) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11. 1. Wojewódzkiego, portowego i kolejowe
go inspektora sanitarnego powołuje 

i odwołuje wojewoda, w porozumieniu 
z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

2. Zastępcę wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego powołuje i odwołuje woje
woda na wniosek wojewódzkiego in
spektora sanitarnego. 

3. Powiatowego inspektora sanitarnego 
powołuje i odwołuje starosta, w poro
zumieniu z wojewódzkim inspektorem 
sanitarnym. 

4. Zastępcę powiatowego inspektora sa
nitarnego powołuje i odwołuje starosta 
na wniosek powiatowego inspektora 
sanitarnego. 

5. Główny Inspektor Sanitarny może 

w każdym czasie odwołać wojewódz
kiego, powiatowego, portowego i kole
jowego inspektora sanitarnego, jeżeli 
przemawia za tym interes służby, 
a w szczególności, jeżeli działalność te
go inspektora lub podległej mu jed
nostki może zagrozić prawidłowemu 

wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitar
nej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeń
stwo sanitarne na terenie właściwości 
danej jednostki. Odwołanie w tym try
bie następuje w drodze decyzji admini
stracyjnej i wymaga szczegółowego 
uzasadnienia na piśmie . "; 

7) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 12. 1. W rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w sprawach nale
żących do zakresu zadań i kompetencji 
Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, organem właściwym 
jest powiatowy, portowy lub kolejowy 
inspektor sanitarny. 

2. W postępowaniu administracyjnym or
ganami wyższego stopnia w rozumie
niu Kodeksu postępowania administra
cyjnego są: 

1) w stosunku do powiatowego, porto
wego i kolejowego inspektora sani
tarnego - wojewódzki inspektor sa
nitarny, 
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2) w stosunku do wojewódzkiego in
spektora sanitarnego - Główny In
spektor Sanitarny."; 

8) po art. 12 dodaje się art. 12a -12c w brzmieniu: 

"Art. 12a. 1. Główny Inspektor San itarny ustala 
ogólne kierunki działania organów In
spekcji lub - w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa sanitarnego w zakre
sie należącym do właściwości Inspek
cji - szczegółowe zasady postępowa
nia inspektorów sanitarnych, a także 
zasady współdziałania z innymi orga
nami kontroli państwowej. 

2. Uprawnienia, o których mowa w 
ust. 1, przysługują wojewódzkiemu in
spektorowi sanitarnemu w stosunku 
do powiatowych, portowych i kolejo
wych inspektorów sanitarnych, któ
rym wojewódzki inspektor sanitarny 
może również wydawać polecenia do
tyczące podjęcia konkretnych czynno
ści w całym zakresie ich działania. 

3. Rada powiatu i sejmik województwa 
przynajmniej raz na rok rozpatrują in
formacje właściwego inspektora 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu i województwa. Na żądanie 
rady yminy, rady powiatu lub sejmiku 
województwa informację taką właści
wy inspektor sanitarny jest obowiąza
ny składać w każdym czasie. Woje
wódzki inspektor sanitarny informuje 
zarząd powiatu o wynikach kontroli 
obiektów o podstawowym znaczeniu 
dla danego terenu. 

4. W związku z przedłożoną informacją, 
o której mowa w ust. 3, radzie powia
tu służy prawo do określania, w dro
dze uchwały, kierunków działania wła
ściwego organu Inspekcji Sanitarnej, 
w celu zapewnienia należytego stanu 
bezpieczeństwa sanitarnego. 

5. W przypadkach bezpośredniego za
grożenia bezpieczeństwa sanitarnego 
na terenie gminy lub powiatu, 
w szczególności zaś zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzi, starosta , wójt, bur
mistrz (prezydent miasta) muże wy
dać właściwemu powiatowemu in
spektorowi sanitarnemu polecenie 
podjęcia działań zmierzających do 
usunięcia tego zagrożenia. 

6. Uchwała podjęta na podstawie ust. 4 
lub polecenie wydane na podstawie 
ust. 5 nie mogą dotyczyć wykonania 
konkretnych czynności służbowych 

ani określać sposobu wykonania za
dania przez organy Inspekcji Sanitar
nej, lecz winny ustalać przedmiot 
działania lub wskazywać stan nie-

zgodny z prawem, o którego usunię
cie chodzi. 

7. Organ jednostki samorządu terytorial
nego niezwłocznie informuje woje
wódzkiego inspektora sanitarnego 
o podjęciu uchwały lub wydaniu pole
cenia, o których mowa w ust. 4-6. 

Art. 12b. 1. Starosta, wójt, burmistrz (prezydent 
miasta) ponoszą wyłączną odpowie
dzialność za treść polecenia wydane
go na podstawie art. 12a ust. 5. 

2. Polecenie przekazane ustnie wymaga 
potwierdzenia na piśmie. 

3. Polecenie podlega niezwłocznemu 

wykonaniu. Powiatowy inspektor sa
nitarny natychmiast przedkłada spra
wę wojewódzkiemu inspektorowi sa
nitarnemu, jeżeli nie jest w stanie wy
konać polecenia albo jeżeli polecenie 
narusza prawo. 

4. Polecenie naruszające prawo jest nie
ważne . O nieważnośc i polecenia roz
strzyga wojewoda. 

Art. 12c. W sprawach należących do właściwości 
powiatowego inspektora sanitarnego, 
w których przedmiot kontroli znajduje 
się we władaniu powiatu lub w których 
stroną są organy powiatu albo jednostki 
organizacyjne im podlegające, upraw
nienia organu pierwszej instancji przej
muje wojewódzki inspektor sanitarny."; 

9) w art. 13 w ust. 1, w art. 23 w ust. 1, wart. 25 
w ust. 1, wart. 26 w ust. 1, wart. 28 w ust. 1 i wart. 
35 w ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy 
"Państwowy inspektor" zastępuje się użytym 

w odpowiednich przypadkach wyrazem "'nspek
tor" ; 

10) w art. 13 w ust. 2, w art. 21, w art. 27 w ust. 1,2 i 3, 
wart. 28 w ust. 2, wart. 29, wart. 30 w ust. 1 i 3, 
wart. 31 w ust. 1 oraz wart. 34 w ust. 1 skreśla się 
użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz 
"państwowy"; 

11) wart. 15: 

a) w ust. 1 wyrazy "Państwowy inspektor sanitar
ny" zastępuje się wyrazam i "'nspektor sanitar
ny", 

b) w ust. 3 wyrazy "prowadzona jest" zastępuje się 
wyrazami "może być prowadzona" ; 

12) skreśla się art. 16; 

13) skreśla się art. 18; 

14) wart. 19 skreśla się wyrazy) 18 ust. 1"; 

15) wart. 30 skreśla się ust. 2; 

16) skreśla się art. 32; 

17) skreśla się art. 33. 
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Art. 52. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro
gach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, 
poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 oraz z 1997 r. Nr 6, 
poz. 31 , Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, 
poz. 780) wprowadza si ę następujące zmiany: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 2.1. Drogi publiczne ze względu na funkcje 
w sieci drogowej dzielą się na następują
ce kategor ie: 

1) drog i krajowe, 

2) drogi wojewódzkie, 

3) drogi powiatowe, 

4) drogi gminne. 

2. Ulice l eżące w c iągu dróg wymienionych 
w ust. 1 należą do tej samej kategorii co 
te drogi . 

3. Drogi publiczne ze względów funkcjo
nalno-technicznych dzielą się na klasy 
określone w w arunkach techni cznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi i ich 
usytuowanie." ; 

2) dodaje się art. 2a w brzmieniu : 

"Art. 2a. 1. Drog i krajowe stanowią własność Skar
bu Państwa . 

2. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gmin
ne stanowią własność właściwego sa
morządu województwa, powiatu lub 
gminy."; 

3) art. 4a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4a. Rada Ministrów ustali , w drodze rozporzą
dzen ia, sieć autostrad, dróg ekspreso
wych oraz dróg o znaczeniu obronnym."; 

4) art. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

"Art. 5.1. Do dróg krajowych zalicza się: 
1) autostrady i drogi ekspresowe oraz 

drogi leżące w ich c iągach do czasu 
wybudowan ia autostrad i dróg ekspre
sowych , 

2) d rog i międzynarodowe, 

3) drog i sta nowi ące inne połączenia za
pewniające spójność sieci dróg krajo
wych, 

4) drogi dojazdowe do ogólnodostęp

nych przejść granicznych obsługują
cych ruch międ zynarodowy osobowy 
i ciężarowy, 

5) drogi alternatywne dla autostrad płat-
nych , . 

6) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe 
dużych aglomeracji miejskich, 

7) drogi o znaczeniu obronnym. 

2. Zaliczenie do kategorii dróg krajowych 
następuje w drodze rozporządzenia Rady 

M inistrów na w niosek ministra właści 
w ego do spraw transportu, przedłożony 
w porozu m ieniu z minist rami właściwy
mi do spraw admi nistracji publicznej, 
spraw wewnętrznych oraz obrony naro
dowej po zasięg n ięc i u op inii właściwych 
sejmików wojew ództw. 

3. Przebieg dróg krajowych ustala, w dro
dze rozporządzen i a , minister właściwy 
do spraw transportu po zasięgnięc i u opi
nii właściwych sejmików województw, 
a w powiatach i miastach na prawach po
w iatu - opinii ich rad . 

Art. 6. 1. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi 
inne niż określon e w art. 5 ust. 1, stano
wiące połączen ia między miastami, ma
jące znaczenie dla województwa, i drogi 
o znaczeniu obronny m nie zaliczone do 
dróg krajowych . 

2. Za liczenie do kategorii dróg wojewódz
kich następuje w drodze uchwały sejmi
ku w ojewództw a w porozumieniu z mini
strami właściwym i do spraw transportu 
oraz obrony narodowej. 

3. Przebieg dróg wojewódzkich ustala sej
mik wojew ództw a w planie regionalnym 
po zasięgnięciu op inii rad powiatów, na 
obszarze których przebiega droga. Wod
niesieniu do dróg położonych na obsza
rze miast na praw ach powiatu wniosek 
o piniują rady tych m iast."; 

5) dodaje się art. 6a w brzmieniu : 

"Art. 6a. 1. Do dróg powiatowych zalicza się drogi 
inne niż określone wart . 5 ust. 1 i art. 6 
ust. 1, sta nowiące połączenia miast bę

dących siedzibami powiatów z siedzi 
bami gmin i siedzib gmin między sobą. 

2. Zaliczenie do kategorii dróg powiato
w ych następuje w drodze uchwały rady 
powiatu w porozu mieniu z marszał

kiem wojew ództwa po zasięgnięciu 

opinii rad gmin, na obszarze których 
przebiega droga, o raz po zasięgnięciu 
opinii rad sąsiednich powiatów. 

3. Przebieg dróg powiatowych ustala ra
da powiatu po zas i ęgnięciu opinii rad 
gmin, na obszarze których przebiega 
droga." ; 

6) art. 7- 9 otrzymują brzmienie: 

" Art. 7. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi 
o znaczen iu loka lnym nie zaliczone do 
innych kategorii , sta nowiące uzupełnia
jącą sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom, z wyłączeniem dróg we
wnętrznych. 

2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych 
następuje w drodze uchwały rady gminy 
po zasięgnięciu opi nii właściwej rady 
pow iatu. 
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3. Przebieg dróg gminnych ustala rada 
gminy. 

Art. 8. 1. Drogi nie zaliczone do żadnej kategorii 
dróg publicznych, w szczegó ln ości drog i 
w osiedlach mieszkaniowych, dojazdo
we do gruntów rolnych i leśnych, dojaz
dowe do obiektów użytkowanych przez 
podmioty prowadzące działalność go
spodarczą, place przed dworcami kolejo
wym i, autobusowymi i portami są dro
gami wewnętrznymi . 

2. Budowa, utrzymanie, zarządzanie i ozna
kowanie dróg wewnętrznych należy do 
zarządcy terenu. 

3. Finansowanie zadań, o których mowa 
w ust. 2, należy do zarządcy terenu. 

4. Budowa, utrzymanie i oznakowanie 
skrzyżowań dróg wewnętrznych z droga
mi publicznymi oraz urządzeń bezpie
czeństwa i organizacji ruchu związanych 
z funkcjonowaniem skrzyżowań należy 
do zarządu drogi publ icznej. 

Art. 9. Jeżeli droga niezbędna dla komun ikacji pu
blicznej nie została zaliczona do kategorii 
dróg wojewódzkich, powiatowych lub 
gminnych, zaliczenie do odpowiedniej ka
tegorii może nastąpić w drodze rozporzą

dzenia ministra właściwego do spraw 
transportu ."; 

7) wart. 10: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ,, - z zastrzeżeniem 
ust. 3 -", 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. Drogom publicznym i obiektom mostowym 
nadaje się numerację. 

4. Dla poszczególnych kategorii dróg właściwy 
zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg.", 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 

,,5. Minister właściwy do spraw transportu okre
śli, w drodze rozporządzenia, sposób nume
racji oraz zakres, treść i sposób prowadzenia 
ewidencji dróg i obiektów mostowych."; 

8) skreśla się art. 11 i 12; 

9) wart. 13: 

a) w ust. 2a po wyrazie " drogowym" dodaje się 
wyrazy "oraz za nieuiszczenie opłat, o których 
mowa w ust. 2 pkt 4" , 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu : 

,,3a. Minister właściwy do spraw transportu mo
że w uzasadnionych przypadkach zwolnić 
z opłat niektóre przejazdy pojazdów wyko
nywane w ramach pomocy humanitarnej, 
medycznej i ratowni ctwa lub w przypadku 
klęsk żywiołowych. "; 

10) rozdział 2 otrzymuje tytuł: "Admin istracja drogo
wa " i następujące brzmienie: 

"Art. 17. Do zakresu działania ministra właściwego 
do spraw transportu należy : 

1) określanie kierunków rozwoju sieci 
drogowej, 

2) wydawanie przepisów techniczno
-budowlanych dotyczących dróg 
i obiektów mostowych, 

3) koordynacja działań w zakresie przy
gotowania dróg dla potrzeb obrony 
państwa na zasadach określonych 

przez Radę Ministrów w drodze roz
porządzenia, 

4) sprawowanie nadzoru nad General
nym Dyrektorem Dróg Publicznych. 

Art. 18. 1. Centralnym organem adm inistracji rzą

dowej właściwym w sprawach dróg 
krajowych jest Genera lny Dyrektor 
Dróg Publicznych, do którego należy: 

1) wykonywanie zadań zarządcy dróg 
krajowych, 

2) realizacja budżetu państwa w zakre
sie dróg krajowych. 

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Pu
blicznych należy również: 

1) współudział w realizacji polityki 
transportowej w zakresie dróg, 

2) gromadzenie danych i sporządza nie 

informacji o sieci dróg publicznych, 

3) nadzór nad przygotowaniem infra
struktury drogowej na potrzeby 
obrony państwa, 

4) koordynowanie zagadnień powo
dziowych w zakresie dróg publicz
nych, 

5) wydawanie zezwoleń na przejazdy 
po drogach publicznych pojazdów 
z ładunkiem lub bez ład u nku o ma
sie, naciskach osi lub wymiarach 
przekraczających wiel kośc i określo

ne w odrębnych przepisach, których 
t rasa przekracza granice państwa, 

6) współpraca z administracjami dro
gowymi innych państw i organ iza
cjami międzynarodowymi . 

3. Generalnego Dyrektora Dróg Publicz
nych powołuje i odwołuje Prezes Rady 
M inistrów na wniosek m inistra właści
wego do spraw transportu . 

4. Zastępców Generalnego Dyrektora 
Dróg Publicznych powołuje i odwołuje 
m inister właściwy do spraw transportu 
na wniosek Genera lnego Dyrektora 
Dróg Publicznych. 

5. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych 
realizuje swoje zadania przy pomocy 
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Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych . 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
wykonuje również zadania zarządu 
dróg krajowych . 

6. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Pu
blicznych wchodzą oddział centralny 
w Warszawie oraz następujące oddzia
ły terenowe: 

1) północno-zachodni z siedzibą w 
Szczecinie, 

2) północny z siedzibą w Gdańsku, 

3) północno-wschodni z siedzibą w Bia-
łymstoku, 

4) zachodni z siedzibą w Poznaniu, 

5) wschodni z siedzibą w Lublinie, 

6) południowo-zachodni z siedzibą we 
Wrocławiu, 

7) południowy z siedzibą w Katowicach, 

8) południowo-wschodni z siedzibą 

w Krakowie. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze roz
porządzenia, szczegółowy zasięg tery
torialny oddziałów Generalnej Dyrekcji 
Dróg Publicznych, z uwzględnieniem 
granic powiatów. 

8. Do oddziału należy: 

1) wykonywanie zadań zarządu drogi 
na obszarze jego działania , 

2) wykonywanie zadań zarządcy drogi 
na obszarze jego działania, powie
rzonych przez Generalnego Dyrekto
ra Dróg Publicznych na podsta
wie upoważnienia określonego w 
ust. 9. 

9. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych 
może upoważnić pracowników Gene
ralnej Dyrekcji Dróg Publicznych do za
łatwiania określonych spraw w jego 
imieniu w ustalonym zakresie, a w 
szczególności do wydawania decyzji 
administracyjnych . 

10. Minister właściwy do spraw transpor
tu, w drodze rozporządzenia, nadaje 
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
statut określający jej organizację . 

11. Minister właściwy do spraw transportu 
określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
sporządzania informacji, gromadzenia 
i udostępniania danych o sieci dróg pu
blicznych. 

Art. 19. 1. Organ administracji rządowej lub jed
nostki samorządu terytorialnego, do 
właściwości którego należą sprawy 
z zakresu planowania, budowy, moder
nizacji , utrzymania i ochrony dróg, jest 
zarządcą drogi. 

2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem 
ust. 3, są dla dróg: 
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1) krajowych - Generalny Dyrektor 
Dróg Publicznych, 

2) wojewódzkich - zarząd wojewódz
twa, 

3) powiatowych - zarząd powiatu, 

4) gminnych - zarząd gminy. 

3. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych 
jest zarządcą autostrady wybudowanej 
na zasadach określonych w ustawie do 
czasu przekazania jej koncesjonariu
szowi w drodze porozumienia zawarte
go pomiędzy Generalnym Dyrektorem 
Dróg Publicznych, Prezesem Agencji 
Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz 
koncesjonariuszem . Koncesjonariusz 
pełni funkcję zarządcy autostrady płat
nej na warunkach określonych w umo
wie koncesyjnej. 

4. Zarządzanie drogami publicznymi mo
że być przekazywane między zarządca
mi w trybie porozumień. 

5. W granicach miast na prawach powia
tu zarządcą wszystkich dróg publicz
nych, z wyjątkiem autostrad i dróg eks
presowych, jest zarząd miasta. 

Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności: 

1) opracowanie projektów planów roz
woju sieci drogowej, 

2) opracowanie projektów planów fi
nansowania budowy, utrzymania 
i ochrony dróg oraz obiektów mosto
wych, 

3) pełnienie funkcji inwestora, 

4) utrzymanie nawierzchni, chodników, 
obiektów inżynierskich, urządzeń za
bezpieczających ruch i innych urzą
dzeń związanych z drogą, 

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii 
ruchu, 

6) przygotowanie infrastruktury drogo
wej dla potrzeb obronnych oraz wy
konywanie innych zadań na rzecz 
obronności kraju, 

7) koordynacja robót w pasie drogo
wym, 

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, na zjazdy z dróg, na 
przejazdy po drogach publicznych 
pojazdów z ładunkiem lub bez ładun
ku o masie, naciskach osi lub wymia
rach przekraczających wielkości 
określone w odrębnych przepisach 
oraz pobieranie opłat i kar pienięż
nych, 

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogo
wych obiektów mostowych, 

10) przeprowadzanie okresowych kon
troli stanu dróg i obiektów mosto
wych, 
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11) wykonywanie robót interwencyj
nych, robót utrzymaniowych i zabez
pieczających, 

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg 
przez ich użytkowników, 

13) przeciwdziałanie niekorzystnym 
przeobrażeniom środowiska mogą
cym powstać lub powstającym w na
stępstwie budowy lub utrzymania 
dróg, 

14) wprowadzanie ograniczeń bądź za
mykanie dróg i drogowych obiektów 
mostowych dla ruchu oraz wyzna
czanie objazdów, gdy występuje bez
pośrednie zagrożenie bezpieczeń

stwa osób lub mienia, 

15) dokonywanie okresowych pomia
rów ruchu drogowego, 

16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie 
drzew i krzewów oraz pielęgnacja 

zieleni w pasie drogowym poza ob
szarami zabudowanymi, 

17) prowadzenie gospodarki gruntami 
i innymi nieruchomościami pozosta
jącymi w zarządzie organu zarządza
jącego drogą. 

Art. 21. 1. Zarządca drogi, o którym mowa wart. 19 
ust. 2 pkt 2-4, może wykonywać swoje 
obowiązki przy pomocy powołanej przez 
siebie jednostki organizacyjnej będącej 
zarządem drogi. W przypadku gdy jed
nostka taka nie została powołana, zada
nia zarządu drogi wykonuje zarządca. 

2. Zarządy dróg, o których mowa w ust. 1 
oraz art. 18 ust. 5, mają prawo do: 

1) wstępu na grunty przyległe do pasa 
drogowego, jeżeli jest to niezbędne 
do wykonywania czynności związa

nych z utrzymaniem i ochroną dróg, 

2) urządzenia czasowego przejazdu 
przez grunty przyległe do pasa drogo
wego w razie przerwy komunikacji na 
drodze, 

3) ustawiania na gruntach przyległych 

do pasa drogowego zasłon przeciw
śnieżnych . 

3. Właścicielom lub użytkownikom grun
tów, którzy ponieśli szkody w wyniku 
czynności wymienionych w ust. 2, przy
sługuje odszkodowanie na zasadach 
określonych w przepisach o gospodarce 
nieruchomościami . 

Art. 22. 1. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny 

trwały zarząd gruntami w pasie drogo
wym. 

2. Grunty, o których mowa w ust. 1, za
rząd drogi może oddawać innym pod
miotom gospodarczym w dzierżawę, 
najem albo je użyczać w drodze umowy 
na cele związane z gospodarką drogo
wą, potrzebami ruchu drogowego i ob
sługi podróżnych. 

3. W przypadku nabywania gruntów prze
znaczonych pod pas drogowy, zarząd 
drogi może wystąpić z wnioskiem o do
konanie podziału lub scalenia nieru
chomości zgodnie z przepisami o go
spodarce nieruchomościami."; 

11) wart. 35 w ust. 2 skreśla się wyrazy "terenowego" 
i "administracji państwowej"; 

12) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 36. W razie samowolnego naruszenia pasa dro
gowego lub zarezerwowanego pasa tere
nu, właściwy zarządca drogi orzeka o przy
wróceniu ich do stanu poprzedniego."; 

13) wart. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 wyrazy "zarządu dro
gi" zastępuje się wyrazami "zarządcy drogi"; 

14) wart. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach lo
kalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub 
obiektów nie związanych z gospodarką dro
gową lub potrzebami ruchu, jak również 
umieszczanie takich urządzeń na obiektach 
mostowych może nastąpić wyłącznie za ze
zwoleniem właściwego zarządcy drogi."; 

15) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach po
winny być usytuowane w odległości od 
zewnętrznej krawędzi jezdni co naj
mniej: 

Lp. Rodzaj drogi 
Na terenie zabudowy Poza terenem 

miast i wsi zabudowy 

1 Autostrada 30m 50 m 

2 Droga ekspresowa 20 m 40 m 

3 Droga ogólnodostępna: 
a) krajowa, 10 m 25 m 
b) wojewódzka, powiatowa 8m 20 m 
c) gminna 6m 15 m 
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2. W szczególnie uzasadnionych przypad
kach właściwy zarząd drogi może wyra
zić zgodę na usytuowanie obiektu bu
dowlanego przy drodze, o której mowa 
w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniej
szej niż określona . 

3. Przepisów ust. 1 lp. 2 i 3 tabeli nie stosu
je się do podziemnych obiektów teleko
munikacyjnych, lokalizowanych poza 
jezdnią drogi na terenie zabudowy miast 
i wsi oraz poza koroną drogi na terenach 
zalewowych i górskich na warunkach 
ustalonych przez zarząd drogi." 

Art. 53. W ustawie z dnia 18 kwiet nia 1985 r. o ry
bactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. 
Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602 
oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) wart. 6 w ust. 3 wyrazy "Terenowy organ admini 
stracji państwowej o właściwości szczególnej stop
nia wojewódzkiego" zastępuje się wyrazem "Wo
jewoda"; 

2) w art. 7 w ust. 5 wyraz "wojewoda" zastępuje się 
wyrazem "starosta"; 

3) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 15. Wojewoda ustanawia lub znosi obwody 
rybackie, obręby hodowlane i obręby 
ochronne."; 

4) wart. 17: 

a) w ust. 1 wyrazy "terenowy organ administracji 
państwowej o właściwości szczególnej stopnia 
wojewódzkiego" zastępuje się wyrazem "woje
woda", 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy" , w drodze obwiesz
czenia,"; 

5) dodaje się art. 17a w brzmieniu : 

"Art. 17a. 1. Przegradzanie sieciowymi rybackimi 
narzędziami połowowymi więcej niż 
połowy szerokości łożyska wody pły

nącej jest możliwe wyłącznie na wo
dach nie zaliczonych do wód śródlą

dowych żeglownych i wymaga zezwo
lenia starosty. 
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rzędzi, ich rodzaj i ilość, sposób ozna
kowania oraz okres połowu. " ; 

6) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 18. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządze
nia, określa właściwość miejscową wo
jewodów i starostów w dziedzinie ry
bactwa na rzekach, którym i przebiega 
granica województw lub powiatów. 

7) wart. 20: 

2. W odn iesieniu do wód jezior i innych 
zbiorników wodnych, przez które prze
biega granica województw lub powia
tów, w dziedzinie rybactwa miejscowo 
jest właściwy wojewoda lub starosta 
tego województwa lub powiatu, na któ
rego terenie znajduje się większa część 
powierzchni wody. W innych wypad
kach w stosunku do takich wód właści
wość miejscową w dziedzinie rybactwa 
ustalają, w drodze porozumienia, zain
teresowan i wojewodowie lub starosto
wie."; 

a) w ust. 3 wyrazy " terenowy organ administracji 
państwowej o właściwości szczególnej stopnia 
wojewódzkiego" zastępuje się wyrazem "staro
sta", 

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

,,3a. Oznakowanie sp rzętu pływającego służące
go do połowu ryb powinno zawierać numer 
rejestracyjny składający się z dwu literowe
go oznaczenia województwa, myślnika, 

trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślni
ka, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 
odpowiadającej kolejnemu numerowi wpi
su do rejestru oraz litery "R" - oznaczają
cej uprawnionego do rybactwa albo" A,,
oznaczającej sprzęt pływający służący do 
amatorskiego połowu ryb . 

3b. Wojewoda ustala trzyliterowe oznaczenie 
powiatu, o którym mowa w ust. 3a."; 

8) w art. 21 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb, 
rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, 
zasady ustanawiania obwodów rybackich, 
obrębów hodowlanych i ochronnych, ozna
kowania obrębów i sprzętu pływającego słu
żącego do połowu ryb oraz rejestracji tego 
sprzętu, w tym dwuliterowe oznaczenie wo
jewództwa, o którym mowa w art. 20 
ust.3a."; 

9) w art. 22 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmie
nie: 

"Regulaminy Państwowej Straży Rybackiej 
ustalają wojewodowie."; 

2. Ustawianie sieciowych rybackich na
rzędzi połowowych na wodach śródlą
dowych żeglownych na szlaku żeglow

nym lub w bezpośrednim jego są
siedztwie wymaga zezwolenia staro
sty, wydanego w uzgodn ieniu z wła
ściwą terytorialnie administracją wód 
śródlądowych żeglownych oraz orga
nem administracji żeglugi śródlądo 
wej. 10) wart. 24: 

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 
i 2, powinny określać uprawnionego 
do rybactwa, miejsce wystawiania na-

a) w ust. 1 wyrazy "Wojewódzkie rady narodowe 
mogą utworzyć" zastępuje się wyrazami "Rada 
powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć", 
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b) dodaje się ust. la w brzmieniu: 

,,1 a. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej 
uchwala rada powiatu." , 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Stra
żą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez ko
mendanta wojewódzkiego Państwowej Stra
ży Rybackiej ." , 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w po
rozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw administracji publicznej, w drodze 
rozporządzenia , ok reśla: 

1) zasady sprawowania nadzoru, o którym 
mowa w ust. 3, 

2) ramowy regulamin Społecznej Straży Ry
backiej, określający szczegółową organi
zację i sposób działania tej straży."; 

11) w art. 25: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy "o których mowa wart. 23 
ust. 1 pkt 1-3 i 4 lit. b)" zastępuje się wyrazami 
"o których mowa wart. 23 pkt 1-3 i 4 lit. b)", 

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "terenowy organ admi
nistracji państwowej o właściwości ogólnej 
stopnia wojewódzkiego" zastępuje się wyrazem 
"starostę"; 

12) dodaje się art. 28a w brzmieniu : 

"Art. 28a. Karty wędkarskie wydane na podstawie 
dotychczasowych przepisów zachowują 
ważność do dnia 30 czerwca 1999 r." 

Art. 54. W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o or
ganizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz.441, z 1990 r. 
Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104, poz. 450 
i Nr 110, poz. 474, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 9: 

a) w ust. 3 wyrazy "właściwym terenowym orga
nem administracji państwowej o właściwości 
ogólnej stopnia wojewódzkiego" zastępuje się 
wyrazem "wojewodą" , 

b) w ust. 5 wyrazy "właściwym terenowym orga
nem administracji państwowej o właściwości 
ogólnej stopnia wojewódzkiego" zastępuje się 
wyrazem "wojewodą"; 

2) wart. 11: 

a) w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

,,4) prowadzenie rozliczeń z pracodawcami, or
ganizacjami spółdzielczymi lub społeczno
-zawodowymi z tytułu wypłacanych przez 
nie świadczeń podlegających finansowaniu 
przez Zakład, 

5) kontrola wykonania przez pracodawców, or
ganizacje spółdzielcze i społeczno-zawodo
we oraz organy administracji rządowej i jed
nostki samorządu terytorialnego obowiąz
ków w zakresie ubezpieczenia społeczne
go.", 

b) w ust. 4 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami "minister właściwy 
do spraw zabezpieczenia społecznego"; 

3) w art. 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) ocena wykonywania zadań z zakresu ubez
pieczenia społecznego przez pracodaw
ców, organizacje spółdzielcze i społeczno
-zawodowe oraz organy administracji rzą
dowej i jednostki samorządu terytorialne
go,"; 

4) wart. 21: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "właściwy terenowy 
organ administracji rządowej o właściwości 
ogólnej stopnia wojewódzkiego" zastępuje się 
wyrazem " wojewoda", 

b) w pkt 3 skreśla się wyraz " terenowe"; 

5) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie; 

,,5. Przy badaniu zasadności odwołania rada 
nadzorcza nie dokonuje oceny ustaleń leka
rza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych oraz ustaleń organów administracji rzą
dowej i jednostek samorządu terytorialnego, 
a także instytucji lub organizacji, które z mo
cy szczególnych przepisów są wiążące dla 
oddziałów." ; 

6) w art. 39 w ust. 1 wyrazy "terenowe organy admi
nistracji państwowej" zastępuje się wyrazami "or
gany administracji rządowej i jednostek samorzą
du terytorialnego". 

Art. 55. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczni
ku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, 
poz. 471) wart. 13 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "organy 
gmin i jednostek organizacyjnych samorządu teryto
rialnego" zastępuje się wyrazami "organy jednostek 
samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek 
organizacyjnych" . 

Art. 56. W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinema
tografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 89, poz. 517) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) preambułę ustawy skreśla się ; 

2) wart. 16: 

a) w ust. 1 po wyrazach "Organem założycielskim 
dla" dodaje się wyraz "państwowych", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Organem założycielskim dla samorządo
wych jednostek organizacyjnych kinemato
grafii jest zarząd województwa."; 
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3) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 17. 1. Państwowa instytucja filmowa jest po
wołana do produkcji i opracowywania 
filmów. 

2. Samorządowa instytucja filmowa jest 
powołana do dystrybucji lub rozpo
wszechniania filmów."; 

4) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu : 

"Art. 18a. 1. Jednostki samorządu terytorialnego 
mogą utworzyć samorządową instytu
cję filmową· 

5) wart. 21: 

2. Prowadzenie dystrybucji rozpo-
wszechniania filmów jest zadaniem 
własnym jednostki samorządu teryto
rialnego." ; 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Statut podlega zatwierdzeniu przez organ za
łożycieiski." , 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7 . Instytucji filmowej nowo utworzonej statut 
nadaje organ założycielski."; 

6) w art. 23 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie
nie: 

"Organami państwowej instytucji filmowej są: " ; 

7) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

"Art. 23a . Organizację samorządowej instytucji fil 
mowej określa jej statut."; 

8) w art. 24: 

a) w ust. 1 po wyrazie "Dyrektora " dodaje się wy
raz " państwowej", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W państwowej instytucji filmowej nowo 
utworzonej dyrektora powołuje Przewodni
czący Komitetu po zasięgnięciu opin ii Komi
tetu. " ; 

9) wart. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

,,1a. Państwowa instytucja filmowa, na wniosek 
sejmiku województwa, może być przekaza
na do prowadzenia samorządowi woje
wództwa na zasadach określonych w poro
zumieniu Przewodniczącego Komitetu Ki
nematografii z zarządem województwa." 

Art. 57. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Pra
wo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, 
z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118 oraz 
z 1997 r. Nr 121, poz. 769) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) w preambule ustawy oraz wart. 1 w ust. 1 wyrazy 
"konstytucyjnymi utrzymanymi w mocy przez 
Ustawę konstytucyjną z dnia 17 października 
1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą 
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym" zastę
puje się wyrazem "Konstytucji " ; 

2) w art. 7 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "rad narodowych 
i innych" skreśla się ; 

3) wart. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,, 5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń nale
ży do: 

1) wojewody właściwego ze względu na sie
dzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzo
ru nad działalnością stowarzyszeń jedno
stek samorządu terytorialnego, 

2) starosty właściwego ze względu na siedzi
bę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru 
nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowa
rzyszeniami 

- zwanych dalej «organami nadzorujący

mi»." 

Art. 58. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, 
poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, 
poz. 152) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Obszar działania poszczególnych okręgo
wych izb lekarskich, ich liczbę i siedziby usta
la Naczelna Rada Lekarska na wniosek zjaz
dów okręgowych , uwzględniając zasadniczy 
podział terytorialny państwa. " ; 

2) wart. 4 w ust. 2 w pkt 11 wyrazy "organami władzy 
i administracji państwowej, samorządu terytorial
nego" zastępuje się wyrazami "organami admini
stracji publicznej "; 

3) wart. 17 w ust. 2 wyrazy "zakład pracy" zastępuje 
się wyrazem " pracodawca " ; 

4) wart. 18 w ust. 1 i 3 wyrazy "Zakład pracy" zastę
puje się wyrazem " Pracodawca"; 

5) w art. 35 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "organów pań
stwowych" zastępuje się wyrazami " organów ad
ministracji publicznej" . 

Art. 59. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosun
ku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospoli 
tej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51 , 
poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. 
Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, 
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, 
poz. 590 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)wart.13: 

a) w ust. 2: 

-w pkt 1 wyrazy "Urząd do Spraw Wyznań" za
stępuje się wyrazami "minister właściwy do 
spraw wyznań religijnych ", 
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- w pkt 2 wyrazy "terenowy organ administra
cji państwowej o właściwości szczególnej do 
spraw wyznań stopnia wojewódzkiego" za
stępuje się wyrazem "wojewoda", 

b) w ust. 6 wyrazy "Ministrem-Kierownikiem 
Urzędu do Spraw Wyznań" zastępuje się wyra
zami "ministrem właściwym do spraw wyznań 
religijnych "; 

2) wart. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Organizowanie procesji, pielgrzymek lub in
nych imprez o charakterze religijnym na dro
gach publicznych wymaga uzgodnienia, 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowe
go, z właściwymi organami administracji 
rządowej lub samorządowej . "; 

3) wart. 42: 

a) w ust. 2 wyrazy " Grunty stanowiące własność pań
stwa lub mienie komunalne" zastępuje się wyra
zami "Grunty stanowiące własność Skarbu Pań
stwa lub jednostek samorządu terytorialnego" , 

b) ust. 3 otrzymuje brzm ienie : 

,,3. Grunty stanowiące własność jednostki sa
morządu terytorialnego przeznaczone na te 
cele mogą być sprzedawane za cenę ustalo
ną uchwałą odpowiedniej rady lub sejmiku 
tej jed nostki. " ; 

4) wart. 51 po wyrazie " państwowe" dodaje się wy
raz ", samorządowe "; 

5) w art. 57 w ust. 2 wyrazy "organu administracji pań
stwowej" zastępuje się wyrazami "właściwego or
ganu"; 

6) wart. 60 w ust. 5 wyrazy "terenowego organu ad
ministracji państwowej o właściwości szczególnej 
do spraw wyznań stopnia wojewódzkiego" zastę
puje się wyrazem " wojewody" . 

Art. 60. W ustawie z dn ia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, 
Nr 43, poz. 241 , z 1990 r. Nr 34, poz.198, z 1991 r. Nr 103, 
poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 
oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121 , 
poz. 770) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 po wyrazach "geodezji i kartografii," doda
je się wyrazy "krajowego systemu informacji o te
renie,"; 

2) wart. 2: 

a) w pkt 1 po wyrazach " i przetwarzanie dokumen
tacji geodezyjnej," dodaje się wyrazy " zakłada 
nie i aktualizacja informatycznych baz danych, " , 
a po wyrazach "w dziedzinie geodezji," dodaje 
się wyrazy "kartografii , krajowego systemu in
formacji o terenie oraz wykonywania zdjęć lotni
czych ," 

b) skreśla się pkt 3, 

c) w pkt 10 po wyrazie "wykazów, " dodaje się wy
razy "informatycznych baz danych,"; 

3) wart. 3: 

a) w ust. 1 po wyrazach " osnowy geodezyjne" do
daje się wyrazy "opracowane w państwowym 
systemie odniesień przestrzennych " , 

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1) Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej - w zakre
sie osnów podstawowych, 

2) starostów - w zakresie osnów szczegóło
wych .", 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 

,,5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia, państwowy system odniesień prze
strzennych obowiązujący na terenie całego 
kraju, uwzględniając jego parametry tech
niczne oraz warunki stosowania."; 

4) wart. 4 ust . 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Koszty sporządzania mapy zasadniczej, ewi
dencji gruntów i budynków oraz map topo
graficznych pokrywa się z budżetu państwa 
oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zaso
bem Geodezyjnym i Kartograficznym. W ce
lu realizacji własnych zadań jednostki samo
rządu terytorialnego lub inni inwestorzy mo
gą również uczestniczyć w kosztach sporzą
dzania map." ; 

5) wart. 5 po wyrazach " terenu oraz" dodaje się wy
razy "inne dane zawarte" ; 

6) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

"Służba Geodezyjna i Kartograficzna" ; 

7) w art. 6: 

a) w ust. 2 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji " zastępuje się wyrazami "mini
ster właściwy do spraw administracji publicz
nej" , 

b) skreśla się ust. 6; 

8) dodaje się art. 6a- 6c w brzmieni u: 

"Art. 6a . 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 
stanowią : 

1) organy nadzoru geodezyjnego i kar
tog raficznego: 

a) Główny Geodeta Kraju, 

b) wojewoda wykonujący zadania 
przy pomocy wojewódzkiego in
spektora nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego jako kierownika 
inspekcji geodezyjnej i kartogra
ficznej , wchodzącej w skład zespo
lonej administracji rządowej 
w województwie, 

2) organy administracji geodezyjnej 
i kartograficznej: 

a) marszałek województwa wykonu
jący zadania przy pomocy geodety 
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województwa wchodzącego w 
skład urzędu marszałkowskiego, 

b) starosta wykonujący zadania przy 
pomocy geodety powiatowego 
wchodzącego w skład starostwa 
powiatowego. 

2. Wojewódzki inspektor nadzoru geode
zyjnego i kartograficznego wykonuje 
w imieniu wojewody za da nia i kompe
tencje Służby Geodezyjnej i Kartogra
f icznej określone w ustawie i przepi 
sach odrębnych. 

3. Zadania organów określ o nych w ust. 1 
pkt 2 wykonywane są jako zada nia z za
kresu administracji rządowej. 

4. Starosta na wniosek gminy powierza 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta), w drodze porozumienia, pro
wadzenie spraw należących do zakresu 
jego zadań i kompetencji , w tym wyda
wanie decyzji admin istracyjnych, po 
spełnieniu warunków, o których mowa 
w ust. 6. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent m iasta ) pro
wadzi sprawy powierzone na podsta
w ie ust. 4 przy pomocy geodety gmin
nego wchodzącego w s kład urzędu 
gminy. 

6. Minister właściwy do spraw admini
stracji publicznej okreś li, w drodze roz
porządzen i a , warunki organ izacyjne, 
kadrowe i techniczne, ja ki e powinny zo
stać spełnione przez gm iny wnioskują
ce o przejęcie określonyc h w ustawie 
zadań i kompetencji. 

A rt. 6b. Głównego Geodetę Kraju powołuje i od
wołuje Prezes Rady Mini strów na wnio
sek ministra właściwego do spraw admi
nistracji publicznej . 

A rt. 6c . M inister właściwy do spraw administracji 
pu blicznej określi, w drodze rozporządze
nia, wymagania, jakim powi nni odpowia
dać wojewódzcy inspektorzy nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego, geodeci 
w ojewództw, geodeci powiatowi i geode
ci gminni."; 

9) w art. 7: 

a) w ust. 1: 

- w zda niu wstępnym wyrazy " Głównego Geo
dety Kraju" zastępuje się wyrazami "Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej" , 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) realizacja polityki państwa w zakresie ge
odezji i kartografii," 

- w pkt 3 wyraz "uzupełnianie" zastępuje się 

wyrazem "aktualizacja", 

- w pkt 5 wyraz "wyceny" zastępuje się wyra
zem " taksacji", 

- pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

,,1 0) inicjowanie prac na ukowych i badawczo
-rozwojowych w zakresie standardów 
klasyfikacyjnych i informacyjnych oraz 
zastosowania metod informatycznych, 
fotogrametrycznych i satelitarnych 
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
w krajowym systemie informacji o tere
nie," 

b) skreśla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. M inister właściwy do spraw administracji 
publicznej, w porozum ieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej, okreś li , w drodze rozpo
rządzenia, rodzaje wiadomośc i zawartych 
w materiałach geodezyj nych i kartograficz
nych stanowiących tajemnicę państwową." ; 

10) dodaje się art. 7a-7d w brzmieni u: 

"Art. 7a. 1. Główny Geodeta Kraju wykonuje zada
nia określone w ustaw ie, a w szczegól
ności : 

1) pełni funkcję organu wyższego stop
nia w rozumieniu Kodeksu postępo
wania administracyjnego w stosunku 
do wojewódzkich inspektorów nad
zoru geodezyjnego i kartograficzne
go, a także nadzoruje i kontroluje ich 
działania, 

2) prowadzi centralny zasób geodezyj
ny i kartograficzny oraz dysponuje 
środkami Centra lnego Funduszu Go
spodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym, 

3) zakłada podstawow e osnowy geode
zyjne, grawimetryczne i magnetycz
ne, 

4) opracowuje zasady przygotowania 
organizacyjno-technicznego kata
stru, uzgadniania usytuowan ia pro
jektowanych sieci uzbrojenia terenu 
oraz wytyczne powszechnej taksacji 
nieruchomości, 

5) prowadzi państwowy rejestr granic 
Rzeczypospolitej Po lskiej oraz granic 
administracyjnych województw, 

6) rejestruje systemy informacji o tere
nie o znaczeniu og ólnopaństwowym 
i przechowuje ich kopie zabezpiecza
jące oraz współpracuje z innymi re
sortami w zakładani u i prowadzeniu 
geograficznych systemów informa
cyjnych , 

7) współpracuje z w yspecjalizowanymi 
w dziedzin ie geodezj i i kartografii or
ganizacjami międzyna rodowymi , re
gionalnymi oraz organa mi i u rzędami 

innych krajów, 

8) inicjuje prace naukowe i badawczo
-rozwojowe w zakresie standardów 
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organizacyjno-technicznyc h oraz za
stosow ania metod informatycznych, 
fotogrametrycznych i satelitarnych 
w dziedzinie geodezji i ka rtografii 
oraz w krajowym systemie informacji 
o teren ie, 

9) nadaje uprawnienia zawodowe 
w dziedz inie geodezj i i kartog rafii, 
prowadzi rejestr osób uprawnionych 
oraz współpracuje z samorządam i 
i o rgan izacjami zawodowymi geode
tów i ka rtog rafów, 

10) prowadzi sprawy związa n e z ochroną 
tajemn icy państwowej i sł u żbowej 
działa l ności geodezyjnej i kartogra
f icznej. 

2. Główny Geodeta Kraju współd z iała z mi
nistrem właściwym do spraw rolnictwa 
przy wyko nywaniu zadań Słu żby Geode
zyjnej i Kartograficznej Rzeczypospol itej 
Polskiej w sprawach: 

1) ewidencji gruntów i bu dyn ków - na 
obszarach wiejskich, 

2) podz iałów i rozgraniczen ia nierucho
mości - na obszarach nie objętych 
dzia łaniem ustaw y z dnia 21 si erpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomości a 

mi (Dz. U. Nr 115, poz. 741 i z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668) . 

Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geode
zyjnego i kartograficznego działaj ący 

w imieniu wojew ody wyko nuje zadania 
nie zastrzeżone na rzecz organów admi
nistracji geodezyjnej i kartograficznej , 
a w szczegó l ności: 

1) kontroluje przestrzega n ie i stosowa
nie przepisów ustaw y, a w szczegól 
nośc i : 

a) zgodność wykonywa nia prac geo-
dezyjnych i kartograficznych 
z przepisami ustawy, 

b) posiadanie uprawnień zawodo
wych przez osoby wykon ujące sa
modzielne funkcje w dziedzi nie 
geodezji i kartografii, 

2) kontrol uje działania ad min istracji 
geodezyjnej i kartograf icznej, 

3) współdziała z organami kontroli pań 
stwowej w zakresie właściwości nad
zo ru geodezyjnego i kartog raficznego, 

4) rejest ruje lokalne systemy informacji 
o terenie oraz przechowuje kopie za
bez pi eczające bazy danych, w tym 
w szczególności bazy danych ewiden
cj i gru ntów i budynków, 

5) prow adzi rejestr granic admi nistracyj 
nych gm in i powiatów. 

2. W rozum ieniu Kodeksu postępowania 
adm inistracyjnego w ojew ódzki inspek-

tor nadzoru geodezyjnego i kartograficz
nego jest organem : 

1) pierwszej instancji w sprawach okre
ślonych w ustawie, 

2) wyższego stopnia w stosunku do or-
ganów administracji geodezyjnej 
i kartografi cznej. 

Art. 7c. Do zadań marszałka województwa należy 
w szczególności : 

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 
a także dysponowanie środkami woje
wódzkiego Funduszu Gospodarki Za
sobem Geodezyjnym i Kartograficz
nym, 

2) zlecanie wykonania i udostępnianie 
map topograficznych i tematycznych 
dla obszarów właściwych woje
wództw, 

3) prowadzenie wojewódzkich baz da
nych wchodzących w skład krajowego 
systemu informacji o teren ie. 

Art. 7d. Do zadań starosty należy w szczególności: 

1) prowadzenie powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 
wtym ewidencji gruntów i budynków, 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
i geodezyjnej ewidencji sieci uzbroje
nia terenu oraz dysponowanie środ 

kami powiatowego Funduszu Gospo
darki Zasobem Geodezyjnym i Karto
graficznym, 

2) uzgadnianie usytuowania projekto
wanych sieci uzbrojenia terenu, 

3) zakład a n i e osnów szczegółowych , 

4) zakła danie i aktualizacja mapy zasad
niczej, 

5) przeprowadzan ie powszechnej taksa
cji n i eruchomości oraz opracowywa
nie i prowadzenie map i tabel taksa
cyjnych dotyczących n i eruchomości, 

6) ochrona znaków geodezyjnych, gra
wimetrycznych i magnetycznych, 

7) prowadzenie powiatowych baz da
nych wchodzących w skład krajowego 
systemu informacji o terenie."; 

11) art. 8 otrzymuje brzm ienie: 

"Art. 8. 1. Przy Głównym Geodecie Kraju działają: 

1) Państwowa Rada Geodezyjna i Karto
graficzna jako organ doradczy i opi
niodawczy, 

2) Komisja Standaryzacji Nazw poza 
Gran icami Polski. 

2. Główny Geodeta Kraju określa skład 
osobowy Rady i Komisji, o których mo
wa w ust. 1. 
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3. Minister właściwy do spraw administra
cji publicznej określi, w drodze rozporzą
dzenia, tryb i zakres działania Państwo
wej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej 
i Komisji Standaryzacji Nazw poza Gra
nicami Polski oraz zasady wynagradza
nia ich członków. "; 

12) wart. 9 w ust. 1 wyrazy "Państwowa służba geode
zyjna i kartograficzna " zastępuje się wyrazami 
"Służba Geodezyjna i Kartograficzna"; 

13) wart. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Minister Obrony Narodowej w porozumie
niu z zainteresowanymi ministrami i kierow
nikami urzędów centralnych określi, w dro
dze rozporządzenia, tereny niezbędne dla 
obronności państwa , !'la których nadzoruje 
prace geodezyjne i kartograficzne.", 

b) dodaje się ust. la w brzmieniu: 

,,1a . Minister Obrony Narodowej w porozumie
niu z ministrem właściwym do spraw admi
nistracji publicznej określi, w drodze rozpo
rządzenia, zakres i tryb sprawowania nad
zoru nad pracami geodezyjnymi i kartogra
ficznymi na terenach niezbędnych dla 
obronności państwa . "; 

14) wart. 15 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "właściwy tereno
wy organ administracji państwowej stopnia pod
stawowego" zastępuje się wyrazami "właściwego 
starostę" ; 

15) wart. 18 wyrazy "Ministra Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Głów
nego Geodety Kraju"; 

16) w art. 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Minister właściwy do spraw administracji 
publicznej określa , w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac 
geodezyjnych i kartograficznych oraz prze
kazywania materiałów i informacji po
wstałych w wyniku tych prac do państwo

wego zasobu geodezyjnego i kartograficz
nego, a także rodzaje prac nie podlegają

cych zgłaszaniu i materiałów nie podlega
jących przekazywaniu, oraz rejestrowania 
systemów i przechowywania kopii zabez
pieczających bazy danych systemu infor
macji o terenie oraz ogólnych warunków 
umów o udostępnianie tych baz, 

2) sposób i tryb ochrony znaków geodezyj
nych, grawimetrycznych i magnetycznych 
oraz rodzaje znaków nie podlegających 
ochronie, 

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Na
rodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kar
tograficznych mających znaczenie dla 

obronności państwa oraz szczegółowe za
sady wykonywania tych prac, 

4) standardy techniczne dotyczące geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu infor
macji o terenie, 

5) w porozumieniu z Ministrem Obrony Na
rodowej, rodzaje map, materiałów foto
grametrycznych i teledetekcyjnych, któ
rych reprodukowanie, rozpowszechnianie 
i rozprowadzanie wymaga zezwolenia, 
oraz tryb udzielania tych zezwoleń.", 

b) w ust. 2 wyrazy "Ministrem Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa" zastępuje się wyraza
mi "Głównym Geodetą Kraju"; 

17) wart. 20: 

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych 
oraz powierzchni użytkowej.", 

b) w ust. 2: 

- w pkt 1 wyraz "komunalnych" zastępuje się 
wyrazem "samorządowych", 

- w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i do
daje się pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) wartość nieruchomości."; 

18) w art. 22: 

a) w ust. 1 wyrazy "z urzędu terenowe organy ad
ministracji państwowej stopnia podstawowe
go" zastępuje się wyrazem "starostowie", 

b) w ust. 2: 

-w zdaniu pierwszym wyrazy "terenowemu or
ganowi administracji państwowej stopnia 
podstawowego" zastępuje się wyrazami 
"właściwemu staroście", 

- w zdaniu drugim wyrazy "terenowych orga
nów administracji państwowej" zastępuje się 
wyrazami "właściwych organów", 

c) w ust. 3 wyrazy "terenowego organu administra
cji państwowej stopnia podstawowego" zastę
puje się wyrazem "starosty"; 

19) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 23. Właściwe organy, sądy i kancelarie nota
rialne przesyłają staroście odpisy prawo
mocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy 
aktów notarialnych, z których wynikają 
zmiany danych objętych ewidencją grun
tów i budynków, w terminie 30 dni od 
dnia uprawomocnienia się decyzji, orze
czenia lub sporządzenia aktu notarialne
go."; 

20) w art. 24: 

a) w ust. 2 w zdaniu drugim wyraz "nieodpłatnie" 
zastępuje się wyrazem "odpłatnie", 

b) w ust. 3 skreśla się wyraz "nieodpłatnie" , 
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c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Starosta zapewnia nieodpłatnie gminom 
bezpośredni dostęp do bazy danych ewiden
cji gruntów i budynków."; 

21) wart. 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Starostowie sporządzają gminne i powiato
we, a marszałkowie województw wojewódz
kie zestawienia zbiorcze danych objętych 

ewidencją gruntów i budynków. 

3. Główny Geodeta Kraju sporządza, na pod
stawie zestawień wojewódzkich, krajowe ze
stawienia zbiorcze danych objętych ewiden
cją gruntów i budynków."; 

22) wart. 26: 

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "Minister 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Zywnościo
wej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy 
do spraw rozwoju wsi", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minister właściwy do spraw administracji 
publicznej w porozumieniu z ministrem wła
ściwym do spraw rozwoju wsi określi, w dro
dze rozporządzenia, sposób zakładania i pro
wadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz 
szczegółowy zakres informacji objętych tą 
ewidencją, sposób i terminy sporządzania po
wiatowych, wojewódzkich i krajowych zesta
wień zbiorczych danych objętych tą ewiden
cją, a także rodzaje budynków, które nie będą 
wykazywane w ewidencji.", 

c) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Minister właściwy do spraw administracji 
publicznej określi, w drodze rozporządze
nia, sposób ewidencjonowania przez Służ
bę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypo
spolitej Polskiej przebiegu granic i po
wierzchni jednostek podziału terytorialne
go państwa.", 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Minister właściwy do spraw administracji 
publicznej w porozumieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej i ministrem właściwym 
do spraw sprawiedliwości określi w drodze 
rozporządzenia sposób wykazywania w ewi
dencji gruntów i budynków danych odnoszą
cych się do gruntów i budynków pozostają
cych w zarządzie jednostek organizacyjnych 
podległych tym ministrom."; 

23) wart. 27 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "terenowymi or
ganami administracji państwowej stopnia woje
wódzkiego" zastępuje się wyrazami "właściwymi 
starostami"; 

24) wart. 28: 

a) w ust. 1 wyrazy "Terenowe organy administracji 
państwowej stopnia wojewódzkiego" zastępuje 
się wyrazami "Starostowie przy pomocy zespo
łów uzgadniania dokumentacji projektowej", 

b) w ust. 3: 
- w pkt 1 wyrazy "terenowe organy administra

cji państwowej stopnia wojewódzkiego" za
stępuje się wyrazem "starostowie", 

- w pkt 2 wyrazy "inne terenowe organy admi
nistracji państwowej o właściwości szczegól
nej stopnia wojewódzkiego" zastępuje się 

wyrazami "inne właściwe organy", 

c) w ust. 4 wyrazy "Minister Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa" zastępuje się wyraza
mi "Minister właściwy do spraw administracji 
publicznej" i po wyrazach "branżową sieci" do
daje się wyrazy,,, a także organizację, kompe
tencje oraz sposób wynagradzania zespołów, 
o których mowa w ust.1."; 

25) użyte w art. 29 w ust. 3, wart. 30 w ust.1 oraz wart. 
31 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyra
zy "terenowy organ administracji państwowej 
stopnia podstawowego" zastępuje się użytymi 
w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami 
"wójt (burmistrz, prezydent miasta)"; 

26) w art. 33: 

a) w ust.1 wyrazy "Terenowy organ administracji 
państwowej stopnia podstawowego" zastępuje 
się wyrazami "Wójt (burmistrz, prezydent mia
sta)", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wydanie decyzji poprzedza ocena prawidło
wości wykonania czynności ustalenia prze
biegu granic nieruchomości przez upoważ
nionego geodetę oraz zgodności sporządzo
nych dokumentów z przepisami; w wypadku 
stwierdzenia wadliwego wykonania czynno
ści, organ, o którym mowa w ust.1, zwraca 
upoważnionemu geodecie dokumentację do 
uzupełnienia." ; 

27) w art. 34 w ust. 1 po wyrazach "o której mowa w 
art. 33 ust. 1," dodaje się wyraz "upoważniony", 
a wyrazy "terenowemu organowi administracji 
państwowej stopnia podstawowego" zastępuje się 
wyrazami "wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta)"; 

28) wart. 37 w ust. 2 wyrazy "do właściwego biura no
tarialnego, o ile nieruchomości te mają założone 
księgi wieczyste lub zbiory dokumentów, oraz do 
terenowego organu administracji państwowej" za
stępuje się wyrazami "do sądów rejonowych wła
ściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do 
właściwych starostów"; 

29) w art. 39 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio 
przy wyznaczaniu punktów granicznych 
ujawnionych uprzednio w ewidencji grun
tów i budynków."; 

30) w art. 40: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

" 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficz
ny służy gospodarce narodowej, obronności 
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państwa, nauce, kulturze i potrzebom oby
w ateli. 

2. Pa ństwowy zasób geodezyjny i kartograficz
ny, s kładający się z zasobu centralnego, za
sobów wojewódzkich i zasobów powiato
wych, stanowi własność Skarbu Państwa 
i jest gromadzony w ośrodkach dokumenta
cj i geodezyjnej i kartograficznej. 

3. Gromadzenie i prowadzenie państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
kontrola opracowań przyjmowanych do za
sobu oraz udostępnianie tego zasobu zainte
resowanym jednostkom oraz osobom praw
nym i fizycznym należy do: 

1) Głównego Geodety Kraj u - w zakresie za
sobu centralnego, 

2) ma rszałków województw - w zakresie za
sobów wojewódzkich, 

3) sta rostów - w zakresie zasobów pow iato
wych.", 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Nadzór nad prowadzeniem państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograf icznego 
na l eży do Głównego Geodety Kraju, a w za
kresie zasobów powiatowych i w ojew ódz
kich także do wojewódzkich inspektorów 
nadzoru geodezyjnego i kartograficzne
go .", 

c) w ust. 5 w pkt 1 w lit. b) po wyrazach " informa
cji o terenie," dodaje się wyrazy "za udzie lanie 
informacj i,"; 

31) w art. 41 : 

a) w ust. 1 w yrazy "centralnego i wojewódzkich" 
zastępuj e się wyrazami "centralnego, w oje
w ódzkich i powiatowych", 

b) w ust. 2: 
- wyrazy "z funduszy wojewódzkich w wysoko

ści 20% ich wpływów" zastępuje s ię wyraza
mi " z f unduszy wojewódzkich i powiatowych 
w wysokości 1 0% ich wpływów", 

- dodaje się zdanie drugie w brzmieniu : 
"Wpłaty na fundusz centralny geodeta powia
towy przekazuje za pośrednictwem geodety 
wojewódzkiego." , 

c) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy " i uzgadnia
niem usytuow ania projektowanych sieci uzbro
jenia teren u" zastępuje się w y razami fI ' przeka
zywane w okresach rocznych wpłaty z funauszy 
powiatowych w wysokości 10% ich wpływów" , 

d) dodaje s i ę ust. 3a w brzmieniu : 

,, 3a. Dochodami funduszy powiat owych są 
wpływy ze sprzedaży map, danych z ewi
dencj i gruntów i budynków oraz innych ma
ter i ałów i informacji z zasobów pow iato
wych, z opłat za czynności związa n e z pro
w adzeniem tych zasobów i uzgadni aniem 
usytuowania projektowanych sieci uzbro-

jenia terenu , a także inne wpływy. Fundusze 
powiatowe mogą być uzu pełniane dotacją 
z funduszu centralnego i wojewódzkiego.", 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,, 5. Ś rodkami fundu szu dysponują: 
1) Główny Geodeta Kraju - w zakresie fun

duszu centralnego, 

2) marszałkowie województw - w zakresie 
funduszy wojewódzkich, 

3) starostowie - w zakresie f unduszy powia
towych. ", 

f) skreśla si ę ust. 6, 

g) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

,, 7. Marsza łkowie w ojewództw i starostowie 
przedstawiają do zatwierdzen ia właściwym 
sejmikom lub radom coroczne projekty pla
nów oraz sprawozdania z wykonania zadań 
i gospodarowania funduszami, o których 
mowa w ust . 3 i ust. 3a. 

8. Środ k i fu nduszy wojewódzki ego, powiato
wego i gminnego gromadzone są na wyod
rębn i onym rachunku ban kowym . Środki 
tych fun duszy nie wykorzystane w danym ro
ku kalendarzowym przechodzą na rok na
stępny." ; 

32) dodaje s i ę art. 41a w brzmieniu: 

"Art. 41 a. 1. W przypadku przej ęc i a kompetencji 
przez wójtów (burm istrzów, prezyden
tów miast) , zgod nie z art. 6a ust. 4, 
tworzy się gminny Fundusz Gospo
darki Zasobem Geodezyjnym i Karto
graficznym. 

2. Do funduszu gminnego stosuje się 
odpowiednio zasady wynikające 
z przepisów art . 41 , w zakresie doty
czącym funduszu powiatowego." ; 

33) wart. 44 w ust. 4 wyrazy " Mi nister Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictw a" zastępuje się wyra
zami " Główny Geodeta Kra ju"; 

34) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,, 3. Główny Geodeta Kraju powołuje komisję do 
spraw uprawnień zaw odowych z udziałem 
przedstawicie li stowarzyszeń społeczno -za
w odowych działającyc h w dziedzinie geode
zji i kartografii, a także prowadzi centralny re
jestr osób posiadającyc h uprawnienia zawo
dow e." ; 

35) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzm ien ie: 

,, 2. W sprawach wymienionych w ust. 1 decyzje 
wydaje Główny Geodeta Kraju ."; 

36) wart. 53 wyrazy " terenowych organów administra
cj i państwowej stopnia podstawowego" zastępuje 
się wyrazem "sta rostów"; 

37) dodaje s i ę art. 53a w brzmieniu: 

" Art. 53a . Do czasu przekształcen i a ewidencji grun
tów i budynków w ka taster nieruchomo-
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ści przez użyte w niniejszej ustawie poję
cie "kataster " rozumie się tę ewiden
cję· " 

Art. 61. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o prze
ciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 49, poz. 318, Nr 118, poz. 754 i Nr 121 , 
poz. 770) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

"o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym 
i ochronie interesów konsumentów "; 

2) wart. 19 w ust. 1: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

,,3a) występowanie do przedsiębiorców i związ
ków przedsiębiorców w sprawach ochrony 
praw i interesów konsumentów, 

3b) podejmowanie czynnoscl wynikających 
z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej kon
kurencji," 

b) pkt 7d otrzymuje brzmienie: 

,,7d) współpraca z organami samorządu teryto
rialnego oraz z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami społecznymi i innymi insty
tucjami, do których zadań statutowych na
leży och rona interesów konsu mentów," 

c) po pkt 7d dodaje się pkt 7e- 7g w brzmieniu: 

,,7e) udzielanie pomocy organom samorządu 
województwa i powiatu oraz organizacjom, 
do których zadań statutowych należy 
ochrona interesów konsumentów, w zakre
sie wynikającym z rządowej polityki konsu
menckiej, 

7f) inicjowanie konsumenckich badań towa
rów i usług , 

7g) opracowywanie i wydawanie publikacji 
oraz programów edukacyjnych popularyzu
jących prawa konsum entów,"; 

3) wart. 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

,,2. Wynikający z ust. 1 obowiązek odnosi się 

również do spraw określonych wart. 19 
ust. 1 pkt 2, 3a, 3b, 4 i 5."; 

4) wart. 21 w ust. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) organy jednostek samorządu terytorialne
go," 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

,,5) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów."; 

5) dodaje się rozdział 5a w brzm ieniu: 

"Rozdział 5a 

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów 

Art. 21c. 1. Zadania samorządu powiatowego 
w zakresie ochrony praw konsumen
ta wykonuje powiatowy (miejski) 

rzecznik konsumentów, zwany dalej 
"rzecznikiem konsumentów" . 

2. Powiaty mogą, w drodze porozu mie
nia, utworzyć jedno wspólne stano
wisko rzecznika konsumentów. 

Art. 21d. 1. Rzecznika konsumentów powołuje 
i odwołuje rada powiatu (rada mia
sta na prawach powiatu). 

2. Rzecznika konsumentów powołuje 

się spośród osób z wyższym wy
kształceniem i co najmniej pięciolet
nią praktyką zawodową. 

Art. 21e. 1. Do zadań rzecznika konsumentów 
w szczególności należy: 
1) zapewnienie konsumento m bez

płatnego porad nictwa i informacji 
prawnej w zakresie ochro ny ich in
teresów, 

2) wytaczanie powództw na rzecz 
konsumentów oraz wstępowanie, 
za ich zgodą, do toczącego się po
stępowania w sprawach o ochro
nę interesów konsumentów, 

3) składanie wniosków w sprawie 
stanowienia i zmiany przepisów 
prawa miejscowego w zakresie 
ochrony interesów konsumentów, 

4) współdziałanie z właściwym i tery
torialnie delegaturami Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen
tów oraz organizacjami, do któ
rych zadań statutowych należy 
ochrona interesów konsumentów. 

2. Rzecznik konsumentów może udzie
lać obywatelom także w innych for
mach pomocy prawnej w zakresie 
ochrony praw konsumentów. 

Art . 21f. Za rząd powiatu, na wniosek rzecznika 
konsumentów, może zlecać prowadze
nie bezpłatnego poradn ictwa konsu
menckiego działającym na obszarze po
wiatu organizacjom, do których zadań 
statutowych należy ochrona interesów 
konsu mentów." 

Art. 62. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli
cji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 
i Nr 107, poz. 461, z.1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. 
Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163, 
i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, 
Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 
i Nr 141, poz. 943) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. Wojewoda oraz przewod niczący zarządu 
gminy lub powiatu sprawujący władzę ad
ministracji ogólnej oraz o rgany gminy, po
wiatu i samorządu województwa wykonu
ją zadania w zakresie ochrony bezpieczeń
stwa lub porządku publicznego na zasa
dach określonych w ustawach."; 
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2) wart. 4 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu : 

,,3) jednostki badawczo-rozwojowe."; 

3) wart. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

- 3722 -

,,1. Centralnym organem administracji rządo

wej, właściwym w sprawach ochrony bez
pieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpie
czeństwa i porządku publicznego, jest Ko
mendant Główny Policji, podległy ministro
wi właściwemu do spraw wewnętrznych."; 

4) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. 1. Organami administracji rządowej na ob
szarze województwa w sprawach, o któ
rych mowa wart. 5 ust. 1, są: 

1) wojewoda przy pomocy komendanta 
wojewódzkiego Poli cji działającego 

w jego imieniu albo komendant woje
wódzki Policji dzi ałający w imieniu 
własnym w sprawach: 

a) wykonywania czynności operacyj 
no-rozpoznawczych, dochodzenio
wo-śledczych i czynności z zakresu 
ścigania wykroczeń, 

b) wydawania indywidualnych aktów 
administracyjnych, jeżeli ustawy 
tak stanowią, 

2) komendant powiatowy (miejski) Policji , 

3) komendant komisariatu Policji. 

2. Terytorialny zasięg działania organów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpo
wiada zasadniczemu podziałowi admini 
stracyjnemu Państwa. " ; 

5) po art. 6 dodaje się art. 6a- 6h w brzmieniu: 

"Art. 6a. 1. W postępowaniu administracyjnym, 
w sprawach związanych z wykonywa
niem zadań i kompetencji Policji, jeżeli 
ustawy nie stanowią inaczej, organem 
właściwym jest komendant powiatowy 
(miejski) Policji . 

2. W postępowaniu administracyjnym 
w sprawach, o których mowa w ust. 1, 
organami wyższego stopnia są : 

1) w stosunku do komendanta powia
towego (miejskiego) Policji - ko
mendant wojewódzki Policji , 

2) w stosunku do komendanta woje
wódzkiego Policji - Komendant 
Główny Policji . 

Art. 6b. 1. Komendanta wojewódzkiego Policji 
powołuje minister właściwy do spraw 
wewnętrznych na wniosek Komendan
ta Głównego Policji złożony za zgodą 
wojewody. 

2. Komendant Główny Policji na wniosek 
komendanta wojewódzkiego Policji po
wołuje i odwołuje I i " zastępcę komen
danta wojewódzkiego Policji . 

Poz. 668 

3. Na stanowisko komendanta wojewódz
kiego Policji oraz I i " zastępcy komen
danta wojewódzkiego Policji powołuje 
się oficerów Policji . Kandydaci na sta
nowisko komendanta wojewódzkiego 
Policji zostają wytypowani w drodze 
konkursu. 

4. W razie zwolnienia stanowiska komen
danta wojewódzkiego Policji, Komen
dant Główny Policji, do czasu powoła
nia nowego komendanta, powierza peł
nienie obowiązków komendanta woje
wódzkiego Policji, na okres nie dłuższy 
niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastęp
ców lub wyznaczonemu oficerowi . 

5. W razie czasowej niemożności sprawo
wania funkcji przez komendanta woje
wódzkiego Policji , zakres jego zadań 
i kompetencji rozciąga się na I zastępcę 
komendanta wojewódzkiego Policji. 

Art. 6c. 1. Komendanta powiatowego (miejskiego) 
Policji powołuje, z zastrzeżeniem ust. 6 
i art. 6h ust. 3, komendant wojewódzki 
Policji w porozumieniu ze starostą. Prze
pisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o samo
rządzie powiatowym nie stosuje się . 

2. Komendant wojewódzki Policji, na 
wniosek komendanta powiatowego 
(miejskiego) Policji , powołuje I i pozo
stałych zastępców komendanta powia
towego (miejskiego) Policji . 

3. Na stanowisko komendanta powiato
wego (miejskiego) Policji i zastępcy ko
mendanta powiatowego (miejskiego) 
Policji powołuje się oficerów Policji. 
Kandydaci na stanowisko komendanta 
powiatowego (miejskiego) Policji zo
stają wytypowani w drodze konkursu . 

4. W razie zwolnienia stanowiska komen
danta powiatowego (miejskiego) Poli
cji komendant wojewódzki Policji, do 
czasu powołania nowego komendanta , 
powierza pełnienie obowiązków ko
mendanta powiatowego (miejskiego) 
Policji, na okres nie dłuższy niż 6 mie
sięcy, jednemu z jego zastępców lub 
wyznaczonemu oficerowi . 

5. W razie czasowej niemożności sprawo
wania funkcji przez komendanta powia
towego (miejskiego) Policji, zakres jego 
zadań i kompetencji rozciąga się na I za
stępcę komendanta powiatowego 
(miejskiego) Policji. 

6. W razie braku porozumienia, o którym 
mowa w ust. 1, komendant wojewódz
ki Policji, po upływie 30 dni od dnia 
przedstawienia kandydatów do uzgod
nienia ze starostą, powołuje na stano
wisko komendanta powiatowego 
(miejskiego) oficera Policji wskazanego 
przez wojewodę . 
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Art. 6d. 1. Komendanta komisariatu Policji powo
łuje komendant powiatowy (miejski) 
Policji po zasięgnięciu opinii właściwe
go terytorialnie wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) lub wójtów. Opinio
wanie to nie dotyczy komendanta ko
misariatu specjalistycznego. 

2. Zastępców komendanta komisariatu 
Policji powołuje komendant powiato
wy (miejski) Policji na wniosek komen
danta komisariatu Policji. . 

3. Na stanowisko komendanta komisaria
tu Policji i zastępcy komendanta komi
sariatu Policji powołuje się oficerów 
lub aspirantów Poli cji. 

4. W razie zwolnienia stanowiska komen
danta komisariatu Policji, komendant 
powiatowy (miejski) Policji, do czasu 
powołania nowego komendanta, po
wierza, po zasięgnięciu opinii wójta 
(burmistrza lub prezydenta miasta) lub 
wójtów, pełnienie obowiązków komen
danta komisariatu Policji, na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące, jednemu z jego 
zastępców, a w razie braku zastępców 
- innemu policjantowi. 

5. W razie czasowej niemożności sprawo
wania funkcji przez komendanta komi
sariatu Poli cji, komendant powiatowy 
(miejski) Policji, do czasu ustania prze
szkody w sprawowaniu tej funkcji przez 
dotychczasowego komendanta, powie
rza pełnienie obowiązków komendanta 
komisariatu Policji jednemu z jego za
stępców, a w razie braku zastępców -
innemu policjantowi. 

Art. 6e. 1. Odwołać ze stanowiska, o którym mo
wa wart. 6b ust. 1 i 2, wart. 6c ust. 1 i 2 
oraz wart. 6d ust. 1 i 2, może w każdym 
czasie, niezwłocznie lub w określonym 
terminie, organ uprawniony do powo
łania na to stanowisko, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Odwołanie komendanta wojewódzkie
go Policji lub komenda nta powiatowe
go (miejskiego) wymaga zasięgnięcia 
opin ii: 

1) wojewody - jeżeli odwołanie doty
czy komendanta wojewódzkiego Po
licji, 

2) starosty - jeżeli odwołanie dotyczy 
komendanta powiatowego (miej
skiego) Po licji. 

3. W przypadku braku opinii, o której mo
wa w ust. 2, właściwy organ uprawnio
ny do powołania na stanowisko komen
danta odwołuje odpowiednio komen
danta wojewódzkiego Policji lub ko
mendanta powiatowego (miejskiego) 
Policji, po upływie 14 dni od dnia przed
stawienia wniosku o wydanie opinii . 

Poz. 668 

4. Policjanta odwołanego ze stanowiska 
przenosi się do dyspozycji przełożone
go policjanta uprawnionego do odwo
łania ze stanowiska, z zastrzeżeniem, że 
policjanta odwołanego ze stanowiska 
komendanta wojewódzkiego Policji 
przenosi się do dyspozycj i Komendan
ta Głównego Policji. Policjant przez 
okres 6 miesięcy ma prawo do uposa
żenia w wysokości przysługującej 

przed odwołaniem. 

Art. 6f. Komendant wojewódzki Policji oraz ko
mendant powiatowy (miejski) Policji są 
przełożonymi policjantów na terenie swo
jego działania. 

Art. 6g. Komendant Główny Policji, komendant 
wojewódzki Policji, komendant powiato
wy (miejski) Policji wykonują swoje zada
nia przy pomocy podległych im komend, 
a komendant komisariatu Pol icji - przy 
pomocy komisariatu. 

Art. 6h . 1. Konkurs na stanowisko komendanta 
wojewódzkiego Policji i komendanta 
powiatowego (miejskiego) Policji ogła
sza odpowiednio Komendant Główny 
Pol icji i komendant wojewódzki Policji. 

2. Konkurs na stanowisko komendanta 
wojewódzkiego Policji i komendanta 
powiatowego (miejskiego) Policji prze
prowadza się, jeżeli do konkursu zgłosi 

ło się co najmniej 3 kandydatów. W wy
niku konkursu wyłania się co najmniej 
2 kandydatów. 

3. W przypadku niespełnienia warunków 
określonych w ust. 2, stanowisko: 

1) komendanta wojewódzkiego Policji 
- obejmuje oficer powołany w try
bie art. 6b ust. 1, 

2) komendanta powiatowego (miej
skiego) - obejmuje oficer wskazany 
przez wojewodę i powołany przez 
komendanta wojewódzkiego Policji. 

4. Konkurs, o którym mowa w ust. 1, prze
prowadza komisja konkursowa w skła
dzie: 

1) jeden przedstawicie l sejmiku woje
wództwa, dwóch przedstawic ieli Ko
mendanta Głównego Policji i dwóch 
przedstawicieli wojewody - jeżeli 
konkurs dotyczy wyboru kandydata 
na stanowisko komendanta woje
wódzkiego Policji, 

2) dwóch przedstawicie li komendanta 
wojewódzkiego Policji, jeden przed
stawiciel wojewody i dwóch przed
stawicieli starosty - jeżeli konkurs 
dotyczy wyboru kandydata na stano
wisko komendanta powiatowego 
(miejskiego) Policji. 
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6) wart. 7: 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych określa, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady powoływania ko
misji konkursowych i regulamin kon
kursów, o których mowa w ust. 1."; 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) szczegółowe zasady organizacji i zakres 
działania komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji," 

- skreśla się pkt 3, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Regulaminy komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji ustala wła 
ściwy dla nich komendant Policji w porozu
mieniu z właściwym przełożonym. Regula
min komendy wojewódzkiej Policji nie sta
nowi części regulaminu urzędu wojewódz
kiego."; 

7) wart. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Komendant wojewódzki Policji w porozu
mieniu z Komendantem Głównym Policji 
tworzy, w razie potrzeby, komisariat kolejo
wy, wodny, lotniczy lub inny komisariat spe
cjalistyczny. Komendanci komisariatów spe
cjalistycznych podlegają właściwemu teryto
rialnie komendantowi wojewódzkiemu Poli 
cji."; 

8) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

"Art. 8a. 1. Komendant powiatowy (miejski) Policji 
może tworzyć rewiry dzielnicowych na 
zasadach określonych przez Komen
danta Głównego Policji. 

2. Kierownika rewiru mianuje i zwalnia ze 
stanowiska komendant powiatowy 
(miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii 
wójta (burmistrza lub prezydenta mia
sta), chyba że do wyrażania opinii w tej 
sprawie upoważniony został organ wy
konawczy jednostki pomocniczej gminy. 

3. Do zadań kierownika rewiru należy 

w szczególności: 

1) rozpoznawanie zagrożeń i przeciw
działanie przyczynom ich powstawa
nia, 

2) inicjowanie i organizowanie działań 
społeczności lokalnych mających na 
celu zapobieganie popełnianiu prze
stępstw i wykroczeń oraz innym zja
wiskom kryminogennym, 

3) wykonywanie czynności administra
cyjno-porządkowych oraz innych nie 
cierpiących zwłoki czynności związa
nych z zawiadomieniem o przestęp
stwie i zabezpieczeniem miejsca zda
rzenia."; 

9) wart. 10: 

a) w ust. 1 wyrazy "sejmikom samorządowym i ra
dom gmin" zastępuje się wyrazami "starostom, 
wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), 
a także radom powiatu i radom gmin", 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3. Rada powiatu (miasta) oraz rada gminy na 
podstawie sprawozdań i informacji, o któ
rych mowa w ust. 1, może określić, w drodze 
uchwały, istotne dla wspólnoty samorządo
wej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, nie może 
dotyczyć wykonania konkretnej czynności 
służbowej ani określać sposobu wykonywa
nia zadań przez Policję."; 

10) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11. 1. Przewodniczący zarządu gminy lub po
wiatu może żądać od właściwego ko
mendanta Policji przywrócenia stanu 
zgodnego z porządkiem prawnym lub 
podjęcia działań zapobiegających naru
szeniu prawa, a także zmierzających do 
usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. 

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nie 
może dotyczyć czynności operacyjno
-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śled
czych oraz czynności z zakresu ścigania 
wykroczeń. Żądanie to nie może doty
czyć wykonania konkretnej czynności 
służbowej ani określać sposobu wyko
nania zadania przez Policję. 

3. Przewodniczący zarządu gminy lub po
wiatu ponoszą wyłączną odpowiedzial
ność za treść żądania, o którym mowa 
w ust. 1. 

4. Żądanie , o którym mowa w ust. 1, prze
kazane ustnie wymaga potwierdzenia 
na piśmie. 

5. Właściwy komendant Policji niezwłocz
nie przedkłada sprawę komendantowi 
Policji wyższego stopnia, jeżeli nie jest 
w stanie wykonać żądania, o którym 
mowa w ust. 1. 

6. Żądanie , o którym mowa w ust. 1, naru
szające prawo jest nieważne . O nieważ
ności żądania stwierdza wojewoda."; 

11) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych określa, w drodze rozporządzen ia: 

1) uzbrojenie Policji, 

2) umundurowanie, dystynkcje i znaki 
identyfikacyjne policjantów, 

3) zasady i sposób noszenia umundu
rowania oraz orderów, odznaczeń, 
medali i odznak, 
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4) normy umundurowania, 

5) wzór i tryb nadawania sztandaru jed
nostkom organizacyjnym Policji, 

6) wzór odznak policyjnych oraz szcze
gółowe zasady i tryb ich nadawania 
policjantom. 

2. Komendant Główny Policji określa za
sady naliczeń etatowych w Policji."; 

12) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

. "Art. 13. 1. Koszty związane z funkcjonowaniem 
Policji są pokrywane z budżetu pań
stwa, w tym z dotacji celowej na zada
nia Policji w powiecie. 

13) w art. 25: 

2. Etaty Policji określa ustawa budżetowa. 

3. Gmina, powiat lub samorząd woje
wództwa może uczestniczyć w pokry
waniu części kosztów funkcjonowania 
Policji. 

4. Na wniosek rady powiatu lub rady gmi
ny liczba etatów Policji w rewirach 
dzielnicowych na terenie powiatu lub 
gminy może ulec zwiększeniu ponad 
liczbę ustaloną na zasadach określo

nych wart. 12 ust. 2, jeżeli organy te za
pewnią pokrywanie kosztów utrzyma
nia etatów Policji przez okres co naj
mniej 5 lat, na warunkach określonych 
w porozumieniu zawartym między or
ganem powiatu lub gminy a właści
wym wojewodą i zatwierdzonym przez 
Komendanta Głównego Policji . 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych w porozumieniu z ministrem wła 

ściwym do spraw finansów publicz
nych określą, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki porozumienia, 
o którym mowa w ust. 4."; 

a) w ust. 2 wyrazy "Komendant Główny Policji" za
stępuje się wyrazami "Komendant wojewódzki 
Policji", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

,,3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
określa, w drodze rozporządzenia, szczegó
łowe zasady prowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubie
gających się o przyjęcie do służby w Policji, 
w tym w stosunku do osób, o których mowa 
wust.2."; 

14) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przełożony, o którym mowa wart. 32 ust. 1, 
z wyłączeniem komendanta powiatowego 
(miejskiego) Policji, może skrócić okres służ
by przygotowawczej policjanta albo zwolnić 
go od odbywania tej służby."; 

15) wart. 32: 

a) w ust. 1 wyraz "rejonowi" zastęp uje się wyraza
mi "powiatowi (miejscy)", 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy" , z wyłączeniem do
chodzenia roszczeń na drodze sądowej"; 

16) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 34. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych określa, w drodze rozporządzen ia, 

wymagania w zakresie wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych i stażu służby, ja
kim powinni odpowiadać policjanci na 
stanowiskach komendantów Policji i in 
nych stanowiskach służbowych."; 

17) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Do przenoszenia lub delegowan ia policjanta 
właściwi są: Komendant Główny Policji na 
obszarze całego państwa, komendant woje
wódzki Policji na obszarze właściwego woje
wództwa, komendant powiatowy (miejski) 
Policj i na obszarze właściwego powiatu (mia
sta). Jeżeli przeniesienie między wojewódz
twami następuje w związku z porozumieniem 
zainteresowanych przełożonych i policjanta, 
przeniesienia dokonuje komendant woje
wódzki Policji, właściwy dla województwa, 
w którym policjant ma pełnić służbę."; 

18) wart. 41 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje pkt 7 w brzmieniu: 

,,7) upływu 12 miesięcy od dni a zaprzesta nia 
służby z powodu choroby."; 

19) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 42.1. Uchylenie lub stwierdzen ie nieważno
ści decyzji o zwolnieniu ze służby w Po
licji z powodu jej wadliwości stanowi 
podstawę przywrócenia do służby na 
stanowisko równorzędne. 

2. Jeżeli zwolniony policjant w ciągu 7 dni 
od przywrócenia do służby nie zgłosi 
gotowości niezwłocznego jej podjęcia, 
stosunek służbowy ulega rozwiązaniu 
na podstawie art. 41 ust. 3. 

3. Jeżeli po przywróceniu do służby okaże 
się, że mimo zgłoszenia gotowośc i nie
zwłocznego podjęc i a służby policjant 
nie może zostać do niej dopuszczony, 
gdyż po zwolnieniu zaistniały okolicz
ności powodujące niemożność jej peł

nienia, stosunek służbowy ulega roz
wiązaniu na podstawie art. 41 ust. 2 
pkt 5, chyba że zaistnieje inna podsta
wa zwolnienia . 

4. Prawo do uposażenia powstaje 
z dniem podjęcia służby, chyba że po 
zgłoszeniu do służby zaistniały okolicz
ności usprawiedliwiające niepodjęcie 
tej służby. 

5. Policjantowi przywróconem u do służby 
przysługuje za okres pozostawania po
za służbą świadczenie pieniężne równe 
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uposażeniu na stanowisku zajmowa
nym przed zwolnieniem, nie więcej jed
nak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej 
niż za 1 miesiąc. Takie samo świadcze
nie przysługuje osobie, o której mowa 
w ust. 3. 

6. W zakresie innych praw niż określone 
w ust. 1-5, wynikających ze stosunku 
służbowego, okres, za który przyznano 
świadczenie pieniężne, traktuje się za 
równorzędny ze służbą. Okresu pozo
stawania poza służbą , za który przyzna
no świadczenie pieniężne, nie uważa 
się za przerwę w służbie , której skut
kiem byłaby utrata uprawnień uzależ
nionych od nieprzerwanej służby."; 

20) w art. 43 skreśla się ust. 2; 

21) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45. 1. Zwolnienia ze służby na podstawie 
art. 41 ust. 2 pkt 5 dokonuje właściwy 
komendant wojewódzki Policji . 

2. Pozostawienie w służbie policjanta, 
o którym mowa wart. 41 ust. 2 pkt 2, 
wymaga zgody właściwego komen
danta wojewódzkiego Policji. 

3. W pozostałych przypadkach decyzje 
w sprawach, o których mowa wart. 
37-41, podejmuje przełożony wymie
niony wart. 32 ust. 1."; 

22) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu: 

"Art. 46a. Komendant Główny Policji określa, 
w drodze zarządzenia, zasady prowadze
nia przez przełożonych dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem 
służbowym policjantów oraz sposób 
prowadzenia akt osobowych."; 

23) art. 48 otrzymuje brzmie:1ie: 

"Art. 48. 1. Na stopień posterunkowego oraz star
szego posterunkowego mianuje ko
mendant powiatowy (miejski) Policji. 
Na stopień posterunkowego mianuje 
się z dniem mianowania na stanowisko 
służbowe. 

2. Na stopnie podoficerskie oraz na stop
nie w korpusie aspirantów mianuje ko
mendant wojewódzki Policji. 

3. Na pierwszy stopień oficerski, z za
strzeżeniem art. 56 ust. 3, oraz na stop
nie generalnego inspektora Policji 
i nadinspektora Policji mianuje Prezy
dent Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. Na pozostałe 
stopnie oficerskie mianuje Komendant 
Główny Policji."; 

24) wart. 52 w ust. 3 wyrazy "art. 49 ust. 1" zastępuje 
się wyrazami "art. 49"; 

25) w art. 54 w ust. 2 wyrazy "Minister Spraw We
wnętrznych" zastępuje się wyrazami "Komendant 
Główny Policji"; 

26) wart. 55 w ust. 2 wyrazy "Minister Spraw We
wnętrznych" zastępuje się wyrazami "Komendant 
Główny Policji"; 

27) wart. 56 w ust. 3 wyrazy "Minister Spraw We
wnętrznych" zastępuje się wyrazami "Komendant 
Główny Policji" ; 

28) art. 62 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 62. 1. Policjant nie może bez zezwolenia prze
.. łożonego podjąć zajęcia zarobkowego 

poza służbą. 

2. Policjant obowiązany jest do złożenia, 
na polecenie przełożonego, oświadcze

nia o stanie majątkowym. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych określa, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady i tryb udzielania 
zezwolenia na podjęcie zajęcia zarob
kowego, składania oświadczenia o sta
nie majątkowym oraz właściwość prze
łożonych w tych sprawach."; 

29) wart. 63 w ust. 4 wyrazy "Ministra Spraw We
wnętrznych" zastępuje się wyrazami "Komendan
ta Głównego Policji"; 

30) wart. 96: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do 
służby w innej miejscowości, który w po
przednim miejscu pełnienia służby nie zwol
nił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 
domu, o którym mowa w ust. 1, można przy
dzielić tymczasową kwaterę według przysłu
gujących norm, bez uwzględnienia zamiesz
kałych z nim członków rodziny. Koszty zakwa
terowania pokrywane są ze środków budże
towych Policji, nie dłużej niż przez 2 lata od 
dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.", 

b) w ust. 5 wyrazy "Koszt zakwaterowania pokrywa 
. się ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrz

nych" zastępuje się wyrazami "Koszty zakwate
rowania pokrywa się ze środków budżetu Poli
cji"; 

31) wart. 114 w ust. 3 wyrazy "Minister Spraw We
wnętrznych" zastępuje się wyrazami "Komendant 
Główny Policji"; 

32) wart. 124 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Po zakończeniu postępowania karnego lub 
dyscyplinarnego, będącego przyczyną za
wieszenia w czynnościach służbowych, poli
cjant otrzymuje zawieszoną część uposaże
nia oraz obligatoryjne podwyżki wprowadzo
ne w okresie zawieszenia, jeżeli nie został 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub 
ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze 
służby. "; 
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33) wart. 139 w ust. 1 wyrazy "art. 54 ust. 2 i 3" zastę
puje się wyrazami "art. 54 ust. 3". 

Art. 63. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. 
Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, 
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, 
z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661. Nr 121, 
poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 w ust. 4 i wart. 100 w ust. 1 skreśla się wy
razy "w ramach społecznego systemu ochrony 
zdrowia"; 

2) wart. 7 wyrazy "Organy państwowe lub organy sa
morządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami 
"Organy administracji rządowej lub jednostek sa
morządu terytorialnego"; 

3) w art. 10: 

a) w ust. 2 wyrazy "administracji państwowej" za
stępuje się wyrazami "administracji rządowej", 

b) w ust. 3 wyrazy "Minister Edukacji Narodowej" 
zastępuje się wyrazami "minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego"; 

4) w art. 23 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "gmin bądź ich 
związków" zastępuje się wyrazami "jednostek sa
morządu terytorialnego lub ich związków"; 

5) w art. 84 w ust. 3 wyrazy "korzystania ze świadczeń 
społecznej służby zdrowia" zastępuje się wyrazami 
"świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego"; 

6) skreśla się art. 155. 

Art. 64. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o po
mocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2a w ust 1: 

a) w pkt 7: 

- wyrazy "wojewódzkie zespoły pomocy spo
łecznej" zastępuje się wyrazami "regionalne 
ośrodki polityki społecznej. powiatowe centra 
pomocy rodzinie", 

- po wyrazie "wsparcia" po przecinku dodaje 
się wyrazy "ośrodek interwencji kryzyso
wej." 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10) rodzinie zastępczej - oznacza to rodzinę, 
w której umieszcza się małoletnie dziecko, 
w celu sprawowania nad nim opieki i jego 
wychowania, w wypadku gdy rodzice nie 
spełniają swojej funkcji," 

c) dodaje się pkt 11-14 w brzmieniu: 

,,11) interwencji kryzysowej - oznacza to 
świadczenie specjalistycznych usług, zwła
szcza psychologicznych, prawnych, hoste
lowych, które są dostępne całą dobę -
osobom, rodzinom i społecznościom będą-
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cym ofiarami przemocy lub znajdującym 
się w innej sytuacji kryzysowej - w celu za
pobieżenia powstawaniu lub pogłębianiu 
się dysfunkcji tych osób, rodzin lub spo
łeczności, 

12) domu pomocy społecznej - oznacza to 
jednostkę świadczącą na poziomie obowią
zującego standardu osobom wymagają
cym całodobowej opieki z powodu wieku 
lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, 
zdrowotne, wspomagające, edukacyjne 
w formach i zakresie wynikającym z indywi
dualnych potrzeb, 

13) placówce opiekuńczo-wychowawczej -
oznacza to domy dziecka, rodzinne domy 
dziecka, pogotowia opiekuńcze, ogniska 
wychowawcze, świetlice i kluby środowi
skowe, działające na podstawie ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa
ty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, 
poz. 496 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, 
poz. 943). 

14) ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych 
oznacza to jednostkę inicjującą i wspoma
gającą zastępcze formy opieki i wychowa
nia rodzinnego, działającą na podstawie 
ustawy o systemie oświaty. "; 

2) wart. 9: 

a) w ust 1 wyraz "gminie" zastępuje się wyrazami 
"organach jednostek samorządu terytorialne
go", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z prze
pisami ustawy do wykonywania zadań po
mocy społecznej. nie mogą odmówić pomo
cy osobie potrzebującej. pomimo istniejące
go obowiązku osób fizycznych lub osób 
prawnych do zaspokajania jej niezbędnych 
potrzeb życiowych."; 

3) wart. 10 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "tego pozba
wionym," dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 
10a pkt 5,"; 

4) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

"Art. lOa. Do zadań z zakresu pomocy społecznej 
realizowanych przez powiat należy: 

1) organizowanie i zapewnienie usług 
w określonym standardzie w domu 
pomocy społecznej o zasięgu ponad
gminnym oraz kierowanie osób 
ubiegających się o przyjęcie do do
mu pomocy społecznej. 

2) opracowywanie powiatowej strate
gii rozwiązywania problemów spo
łecznych, 

3) udzielanie informacji o prawach 
i uprawnieniach, 

4) organizowanie specjalistycznego 
poradnictwa, 
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5) udzielanie schronienia, posiłku, nie
zbędnego ubrania, sprawienie po
grzebu osobom bezdomnym przeby
wającym na terenie powiatu, które 
zerwały w sposób trwały związki 
z gminą, na terenie któ rej miało miej
sce zdarzenie powodujące bezdom
ność, 

6) prowadzenie ośrodka interwencji 
kryzysowej, 

7) zapewnienie szkolenia i doskonale
nia zawodowego kadr pomocy spo
łecznej z terenu powiatu, 

8) doradztwo metodyczne dla ośrod
ków pomocy społecz nej i pracowni
ków socjalnych, 

9) f inansowanie powiatowych ośrod
ków wsparcia , z wyłączeniem ośrod
ków, o których mowa wart. 11 a 
pkt l , 

10) pomoc w integracj i ze ś rodowiskiem 
osób opuszczających niektóre rodza
je placówek opiekuńczo-wychowaw

czych, zakładów dla nieletnich i ro
dzin zastępczych, o których mow a 
w art. 31c ust. l, z zastrzeżeniem 
art. lla pkt 4, 

11 ) podejmowanie innych działań wyni 
kaj ących z rozeznanych potrzeb, 

12) real izacja innych zadań przewidzia
nych w odrębnyc h ustawach ."; 

5) po art. 11 dodaje się art. 11 a i 11 b w brzmieniu : 

"Art. lla. Do zadań z zakresu ad ministracji rządo 
w ej realizowanych przez powiat należy : 

1) organizowanie i zapewnianie funk
cjonowania powiatowych ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psych icznym i, 

2) przyznawanie oraz wypłacanie świad 
czeń przewidzianych ustawą oso
bom bezdomnym, przebywającym 
na terenie powiatu, które zerwały 
w sposób trwały związki z gminą, na 
terenie której miało miejsce zda rze
n ie powodujące bezdomność , 

3) pokrywanie kosztów podstawow ej 
opieki zdrowotnej osobom bezdom
nym, o których mowa wart. 10a pkt 5, 

4) przyznawan ie specjalnego świadcze
nia pieniężnego dla osób opuszcza
jących niektóre rodzaje placów ek 
opiekuńczo-wychowawczych, zakła
dów dla nieletn ich i rodzin zastęp
czych, 

5) organizowanie opieki w rodzinach 
zastępczych oraz udzielanie pomocy 
pieniężnej na częśc i owe pokrycie 
kosztów utrzymania umieszczonych 
w nich dzieci, 

6) pomoc uchodźcom na podstawie 
art. 33, 

7) organizowanie i prowadzenie placó
wek opiekuńczo-wych owawczych , 

8) utworzenie i utrzymywanie powiato
wego centrum pomocy rodz inie i za
pewnianie środków na wynagrodze
nia pracown ików rea l i zuj ących zada
nia określone w pkt 1-8. 

Art. 11 b. 1. Do zadań z zakresu pomocy społecznej 
realizowanych przez sa morząd woje
wództwa na l eży : 

1) sporządzanie bilansu pot rzeb i środ
ków w zakresie pomocy społecznej 
we współpracy z gminami i powiata
mi o raz opracowywanie strategii roz
woju , 

2) opracowywanie i wdrażani e celo
wych programów służącyc h realiza
cji zadań pomocy społecznej i ich do
finansowywanie, 

3) organizowanie kształcenia , w tym 
prowadzenie szkół służb społecz
nych oraz szkolenia zawodowego 
kadr pomocy społecznej , 

4) identyfikowanie przyczyn ubóstwa 
oraz wspieranie i prowadzenie dzia
łań na rzecz wyrównywa nia poziomu 
życia mieszkańców wojew ództwa, 

5) inspirowanie i promow anie nowych 
rozw i ązań w zakresie po lityk i spo
łecznej , w tym pomocy s połecznej. 

2. W celu realizacji zadań, o któ rych mo
wa w ust. l, można powołać jednostkę 
organizacyjną «reg ionalny ośrodek po
lityki społecznej» ." ; 

6) art. 12 otrzymuje brzmienie : 

" Art. 12. 1. Do zadań wojewody w zakresie pomo
cy społecznej należy w szczegó lności: 

1) ocena stanu i efektywnośc i pomocy 
społecznej, 

2) ustalanie sposobu reali zacj i zadań 
z zakresu administracji rządowej re
alizowanych przez jednostki samo
rząd u terytorialnego, 

3) nadzór nad przestrzega niem wyma
ganego standardu u s ł u g świadczo

nych przez jednostki orga nizacyjne 
pomocy społecznej, a także placówki 
opiekuńczo-wychowawcze , oraz od
powiednim poziomem kw alifikacj i 
kadr w jednostkach orga nizacyjnych 
pomocy społecznej, ni ezależnie od 
podm iotu prowadzącego , 

4) kontrola usług i akceptacja progra
mów naprawczych w dom ach pomo
cy społecznej , a także ocena stopnia 
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realizacji programu napraw czeg o, 
o którym mowa wa rt . 20, 

5) wydawanie i cofan ie zezwoleń lub 
zezwoleń warunkowych na prowa
dzen ie domów pomocy społecznej 

oraz prowadzenie rejestru domów 
pomocy społecznej, 

6) koordynowanie dzi ała ń w zakresie 
integracji ze społeczeństwem osób 
posi adających status uchodźcy. 

2. Minister właściwy do sp raw za bezpie
czenia społecznego o kre śl i w drodze 
rozpo rządzenia kw alifikacje osób, za 
pośrednictwem których wojewoda wy
konuje zadania, o których mowa 
w ust. 1, a w szczegól n ości kwalifikacje 
osób bezpośrednio wykonujących 
f unkcje nadzoru i kontrol i określone 
w ust . 1 pkt 3 i 4."; 

7) po art. 12 dodaje s i ę art. 12a w brzmi eniu : 

"Art. 12a. Organy administracji rządowej i organy 
jednostek samorząd u terytorialnego 
mogą zlecać, w drodze umowy, organi
zacjom społecznym, Kościołowi Katoli c
ki em u i innym kości ołom, związkom wy
znaniow ym, fundacjo m, stowarzysze
niom, pracodawcom oraz osobo m fi
zyczny m i prawnym zadania z zakresu 
pomocy społecznej oraz wspierać je 
w tym finansow o."; 

8) wart. 19: 

a) ust. 1 otrzy muje brzmienie: 

,,1. W razi e niemożności zapewnienia usług 
opieku ńczych w m iejscu zamieszkania przez 
rodz in ę i g minę, osoba wymagająca całodo
bowej opieki może ubieg ać się o skierowanie 
do domu pomocy społecznej . " , 

b) skreśla si ę ust. 2; 

9) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

"Art. 19a. Domy pomocy społeczn ej mogą prowa
dz ić, po uzyskaniu zezwolenia wojewo
dy: 

10) w art. 20: 

1) orga ny jednostek samorządu teryto
rialnego, 

2) Kośc iół Kato licki , inne kościoły, 
związ k i wyznaniow e oraz organiza
cje społeczne , fund acje i stowarzy
szenia, 

3) inne osoby prawne i fizyczne." ; 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Domy pomocy społeczn ej, któ re nie osiąga 
ją obowiązującego sta ndardu, są obowiąza 
ne do opracowa nia i real izacj i programu na
prawczego do 2006 r.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu : 

,, 2a. Domom pomocy społecznej, o których mo
wa w ust. 2, wojewoda wydaje warunkowe 
zezwo lenie na prow adzenie domu.", 

c) w ust. 4 po wyrazie "zezwo lenie" dodaje się wy
razy "lub warunkowe zezwolenie", 

d) w ust. 7: 

- w zdan iu wstępnym wyrazy "Minister Pracy 
i Po lityki Socjalnej" za stęp uje się wyrazami 
" M inister właściwy do spraw zabezpieczenia 
s połecznego " , 

- w pkt 2 skreśla się przeci nek i wyrazy "pod
mioty kontrol uj ące", 

- w pkt 3 po w y raz ie "zezwoleń" dodaje się 
przecinek i w y razy "w tym warunkowych", 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) tryb kierowania i przy jmowania do domu 
pomocy społecznej osób ubiegających się 
o przyjęcie do takiego domu.", 

w ust. 8 w yrazy "Min ister Pracy i Polityki 
Socjalnej" zastępuje się wyrazami "Minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecz
nego", a w yrazy "Mi nistrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej" zastępuj e s ię wyrazami "mini
strem właściwym do spraw zdrowia"; 

11) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

" Art. 23a.1 . W ce lu zapobiegania powstawaniu lub 
pog łębianiu s ię dysfunkcji osób, ro
dzi n lub społeczności , w tym również 
dotkniętych przemocą, może być po
dejmowana interwencja kryzysowa . 

2. Interwencji kryzysowej udziela się bez 
względu na w arunki określone wart. 3 
i w art. 4 ust. 1."; 

12) w art. 24 w ust . 6 w yrazy "rejonowym urzędem pra
cy " zastępuj e się wyrazam i " powiatowym urzę
dem pracy"; 

13) wart. 25 w ust. 2 wyrazy " Gmina współpracuje" zastę
puje się wyrazami " Gmina i powiat współpracują"; 

14) w art. 26 po wyrazach "przez g minę" dodaje się wy
razy "lub powiat" ; 

15) wart. 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7. Osobę p rzebywającą w domu pomocy spo
łecznej lub ubiegającą si ę o przyjęcie do nie
go uznaje się za osobę samotnie gospodaru
jącą, jeżeli przed p rzyj ęciem do domu pomo
cy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania 
na miejsce w ta kim domu była uprawniona 
do zasiłku stałego wyrównawczego."; 

16) w art. 31b: 

a) w ust. 2a po wyrazach "ośrodek pomocy spo
łecznej" dodaje się wyrazy "l ub powiatowe cen
trum pomocy rodz inie " , 

b) w ust. 2b w yrazy " M in ister Pracy i Polityki So
cjalnej" zastępuj e się wyrazami "Minister wła
śc iwy do spraw zabezpieczenia społecznego" ; 
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17) po art. 31b dodaje się art. 31c-31h w brzmieniu: 

"Art. 31c.l. Pomoc w integracji ze środowiskiem 
osób objętych opieką całkowitą w nie
których rodzajach placówek opiekuń
czo-wychowawczych, resocjalizacyj
nych i zakładach dla nieletnich, okre
ślonych odrębnymi przepisami, oraz 
rodzin zastępczych, polega na przyzna
niu specjalnego świadczenia pienięż
nego na zagospodarowanie, pomocy 
w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych i ekonomicznego usa
modzielnienia, a także na pracy socjal
nej. Pomoc ta przysługuje osobom 
opuszczającym placówkę lub rodzinę 
zastępczą, znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej i nie mogącym 
uzyskać pomocy od rodziców lub 
dziadków. 

2. Usamodzielnianym wychowankom 
placówek i zakładów dla nieletnich, 
o których mowa w ust. 1, udziela się 
również pomocy w formie rzeczowej 
(wyprawki). 

3. Minister właściwy do spraw zabezpie
czenia społecznego w porozumieniu 
z ministrem do spraw oświaty i wycho
wania określi, w drodze rozporządze
nia: 

1) warunki i kryteria, które powinien 
spełnić usamodzielniany wychowa
nek oraz jego rodzice lub dziadko
wie, do uzyskania uprawnienia i po
mocy, o której mowa w ust. 1, 

2) szczegółowe zasady udzielania po
mocy, o której mowa w ust. 1, wyso
kość specjalnego świadczenia pie
niężnego na zagospodarowanie 
oraz wartość i składniki wyprawki, 

3) rodzaje placówek, których wycho
wankowie są uprawnieni do korzy
stania z pomocy, o której mowa 
w ust. 1. 

Art. 31d. 1. Dzieciom i małoletnim pozbawionym 
całkowicie lub częściowo opieki rodzi
cielskiej starosta organizuje opiekę 
w rodzinach zastępczych. 

2. Umieszczenie dziecka w rodzinie za
stępczej następuje na podstawie orze
czenia sądu opiekuńczego . 

3. Dziecko może być również umieszczo
ne w rodzinie zastępczej bez orzecze
nia sądu opiekuńczego, na wniosek 
lub za zgodą rodziców dziecka, na pod
stawie umowy cywilnoprawnej po
wierzenia dziecka, zawartej na piśmie 
między rodziną zastępczą a starostą 
właściwym ze względu na miejsce za
mieszkania tej rodziny, o czym starosta 
zawiadamia sąd opiekuńczy. W razie 
wątpliwości co do spełniania warun-

ków wymienionych wart. 31e starosta 
przekazuje sprawę sądowi opiekuńcze
mu. 

4. Rodzina zastępcza podejmuje obowią
zek opieki nad dzieckiem i jego wycho
waniem z dniem umieszczenia dziecka 
w rodzinie zastępczej na podstawie 
orzeczenia sądu opiekuńczego albo 
z dniem zawarcia umowy, o której mo
wa w ust. 3. 

5. Rodziny zastępcze otrzymują: 

1) pomoc finansową na utrzymanie 
każdego dziecka lub 

2) wynagrodzenie z tytułu świadczo
nych usług opiekuńczych i wycho
wawczych. 

Art. 31e. 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

może być powierzone małżeństwu lub 
osobie nie pozostającej w związku mał
żeńskim, jeżeli spełniają następujące 
warunki: 

1) dają rękojmię należytego wykony
wania zadań rodziny zastępczej, 

2) mają obywatelstwo polskie, stałe 
miejsce zamieszkania w Polsce i ko
rzystają z pełni praw cywilnych i oby
watelskich, 

3) nie były pozbawione praw rodziciel 
skich i opiekuńczych, 

4) nie są chore na chorobę uniemożli
wiającą właściwą opiekę nad dziec
kiem, co zostało stwierdzone za
świadczeniem lekarskim, 

5) mają odpowiednie warunki mieszka
niowe oraz stałe żródło utrzymania. 

2. Osobom i rodzinom podejmującym się 
funkcji rodziny zastępczej starosta za
pewnia odpowiednie przygotowanie 
i szkolenie. 

Art. 31f. 1. Starosta właściwy dla miejsca zamiesz
kania rodziny zastępczej udziela pomo
cy pieniężnej na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci umieszczo
nych w rodzinach zastępczych . 

2. Podstawą przyznania pomocy pienięż
nej jest umowa zawarta między starostą 
a rodziną zastępczą. 

3. Rodzice, których dzieci przebywają 
w rodzinach zastępczych, są obowiąza
ni do ponoszenia odpłatności z tego ty
tułu . Starosta wydaje decyzję o wysoko
ści tej odpłatności. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze roz
porządzenia: 

1) rodzaje rodzin zastępczych oraz 
szczegółowe zasady ich działania i fi
nansowania w zależności od zakresu 
świadczonej opieki, a także wysokość 
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i szczegółowe zasady wynagradza
nia, 

2) szczegółowe zasady doboru rodzin 
zastępczych oraz umieszczania dzieci 
w tych rodzinach, 

3) zasady i wysokość odpłatności rodzi
ców za pobyt ich dzieci w rodzinach 
zastępczych oraz sposób i tryb postę
powania w tych sprawach. 

Art. 31g. 1. Rozwiązanie umowy powierzenia 
dziecka, o której mowa wart. 31d ust. 3, 
następuje po upływie 3 miesięcy od 
dnia wypowiedzenia dokonanego na 
piśmie przez jedną ze stron. 

2. Starosta właściwy dla miejsca zamiesz
kania rodziny zastępczej może rozwią
zać z tą rodziną umowę powierzenia 
dziecka bez wypowiedzenia w razie: 

1) rażącego niewywiązywania się rodzi
ny zastępczej z przyjętych zadań, 

2) ustania warunków wymaganych do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 
wymienionych wart. 31e ust. 1 pkt 1 
i 3. W razie rozwiązania umowy po
wierzenia dziecka, starosta właściwy 
dla miejsca zamieszkania rodziny za
stępczej ma obowiązek zapewnienia 
dziecku dalszej pieczy i wychowania . 

Art. 31 h. Należności z tytułu odpłatności rodziców 
za pobyt ich dzieci w rodzinach zastęp
czych podlegają egzekucji administracyj
nej."; 

18) wart. 34 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

,,6. W zakresie zadań, o których mowa 
wart. 10a pkt 3, do powiatu przepis ust. 5 sto
suje się odpowiednio."; 

19) wart. 37: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W miejsc,u pobytu są udzielane świadczenia 
wymienione wart. 13, 15, 16, art. 17 ust. 1, 
art. 22, 23a, 26 i 32.", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Gmina właściwa ze względu na ostatnie 
miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy 

bezdomnego jest obowiązana do zwrotu 
gminie lub powiatowi, które udzieliły pomo
cy w miejscu pobytu świadczeniobiorcy bez
domnego, poniesionych wydatków na 
świadczenia pomocy społecznej określonej 
w ust. 3."; 

20) wart. 39 po wyrazie "społecznej" dodaje się wyra
zy "i kierownik powiatowego centrum pomocy ro
dzinie "; 

21) w art. 46 w ust. 4a wyraz "inwalidztwa" zastępuje 
się wyrazami "niezdolności do pracy i stopnia nie
pełnosprawności" ; 

22) w art. 47 skreśla się ust. 3; 

23) po art. 47 dodaje się art. 47a i 47b w brzmieniu: 

"Art. 47a. 1. Zadania powiatu z zakresu pomocy 
społecznej (własne i z zakresu admini
stracji rządowej) wykonywane są 
przez powiatowe centra pomocy ro
dzinie, jednostki organizacyjne wcho
dzące w skład powiatowej administra
cji zespolonej. 

2. Kierownik powiatowego centrum po
mocy rodzinie powoływany i odwoły
wany jest przez starostę. 

3. Kierownik powiatowego centrum po
mocy rodzinie może wytaczać na 
rzecz obywateli powództwa o roszcze
nia alimentacyjne. W postępowaniu 
przed sądem stosuje się odpowiednio 
przepisy o prokuraturze. 

4. Kierownik powiatowego centrum po
mocy rodzinie może kierować wnio
ski o ustalenie stopnia niepełno
sprawności lub niezdolności do pracy 
do organów określonych odrębnymi 
przepisami. 

5. W indywidualnych sprawach z zakre
su pomocy społecznej należących do 
właściwości powiatu decyzje admini
stracyjne wydaje starosta lub z jego 
upoważnienia kierownik powiatowe
go centrum pomocy rodzinie. 

6. Kierownik powiatowego centrum po
mocy rodzinie składa radzie powiatu 
coroczne sprawozdanie z działalności 
centrum oraz przedstawia wykaz po
trzeb w zakresie pomocy społecznej. 

7. Rada powiatu na podstawie wykazu 
potrzeb, o którym mowa w ust. 6, 
opracowuje i wykonuje lokalne pro
gramy pomocy społecznej. 

Art. 47b. Do powiatu stosuje się odpowiednio 
art. 47."; 

24) art. 48 skreśla się; 

25) wart. 50 wyrazy" urzędach pracy, zakładach pracy" 
zastępuje się wyrazami "u pracodawców oraz 
w jednostkach organizacyjnych właściwych 
w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezro
bociu"; 

26) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 52. Prawa i obowiązki pracowników zatrud
nionych w ośrodkach pomocy społecznej 
i powiatowych centrach pomocy rodzinie 
oraz regionalnych ośrodkach polityki spo
łecznej regulują przepisy o pracownikach 
samorządowych." ; 

27) po art. 55 dodaje się art. 55a-55f w brzmieniu: 

"Art. 55a. 1. Domy pomocy społecznej prowadzo
ne przed 1 stycznia 1999 r. uznaje się 
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do roku 2006 za domy spełniające 
standard usług, określony odrębnymi 
przepisami, jeżeli opracowały i reali 
zują program naprawczy, o którym 
mowa wart. 20. Warunkowe zezwole
nie w tym zakresie wydaje wojewoda . 

2. Poziom usług świadczonych przez 
dom pomocy społecznej w zakresie 
zaspokojenia potrzeb bytowych, opie
kuńczych oraz zdrowotnych osobom 
przebywającym w takim domu nie 
może ulec obniżeniu po dniu 1 stycz
nia 1999 r. 

A rt. 55b. 1. Przepisy określające w ustawie zada
nia powiatów stosuje się odpowied
nio do miast na prawach powiatu. 

2. Zadania powiatowych centrów pomo
cy rodzinie w miastach, o których mo
wa w ust. 1, realizują miejskie ośrodki 
pomocy społecznej tych m iast, które 
mogą być nazwane «miejskimi ośrod 

kami pomocy rodzinie». 

Art. 55c. 1. Powiaty i miasta na prawach powia
tów przejmują od wojewodów 
z dniem 1 stycznia 1999 r. mające sie
dziby na ich terenie domy pomocy 
społecznej, placówki i ośrodki, o któ
rych mowa wart. 2a ust. 1 pkt 7, z wy
łączeniem jednostek organizacyjnych 
prowadzonych przez gminy. 

2. Mienie domów pomocy społecznej, 
placówek i ośrodków, o których mowa 
w ust. 1, staje się własnością powiatu 
z dniem ich przejęcia. 

Art. 55d. Środki na realizację określonych w usta
wie zadań powiatów, w tym prowadze
nie placówek, domów pomocy społecz
nej i ośrodków, o których mowa w 
art. 55c ust. 1, a także zadań samorządu 
województwa określają odrębne ustawy. 

A rt . 55e. 1. Powiat i miasto na prawach powiatu 
nie może, bez zgody wojewody, 
w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy zmienić przeznacze
nia i typu domu pomocy społecznej, 
placówek i ośrodków wsparcia, o któ
rych mowa wart. 2a ust. 1 pkt 7. 

2. Decyzję administracyjną o skierowa
niu do odpowiedniego typu domu po
mocy społecznej wydaje, w imieniu 
starosty, kierownik powiatowego cen
tru m pomocy rodzinie właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się, po uzgodnieniu 
z podmiotem prowadzącym dom, je
żeli okres oczekiwania w domu pomo
cy społecznej nie przekracza 3 miesię
cy. 

3. W przypadku niemożliwośc i wydania 
decyzji, o której mowa w ust. 2, 

w związku z brakiem miejsca w domu 
pomocy społecz nej, kierownik powia
towego centrum pomocy rodzinie wy
daje decyzję kwalifikującą osobę do 
domu pomocy społecznej oraz ustala 
w tej decyzji przewidywany czas ocze
kiwania i miejsce na l i ście osób ocze
kujących, po uzgodnieniu z podmio
tem prowadzącym dom. 

4. Osobie, która przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy otrzymała 
decyzję o od mowie skierowania do 
domu pomocy społecznej w związku 
z brakiem miejsca , kierownik powiato
wego centrum pomocy rodzinie wy
daje ponown ie decyzję o skierowaniu 
do określonego typu domu pomocy 
społecznej po uzgodnieniu z podmio
tem prowadzącym taki dom, a w razie 
braku miejsca w ydaje decyzję kwalifi 
kującą osobę do domu pomocy spo
łecznej i ustala w decyzji przewidywa
ny czas oczekiw ania i miejsce na liście 
osób oczekuj ącyc h . Decyzja ta nie mo
że być mniej korzystna od posiadanej 
decyzji w przedmiotowej sprawie. 

Art. 55f. Na realizację za dań własnych z zakresu 
pomocy społeczn ej powiaty i samorządy 

województw otrzymuj ą także dotacje ce
lowe z budżetu państwa . "; 

28) wart. 2a w ust. 1 w pkt 7 i 9, wart. 19 w ust. 3, 
wart. 20 w ust. 1, 3,4, 5, 6 i 7 pkt 1, 2 i 3 oraz w ust. 8 
użyte w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazy 
" , w tym specjalistyczne" skreśla się. 

Art. 65. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez
pieczeniu społecznym ro lników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, 
poz. 25) wprowadza się nastę p ujące zmiany: 

1) w art. 37 w ust. 3 wyraz "gmin " zastępuje się wyra
zami "jednostek samorządu terytorialnego"; 

2) w art. 47 w ust. 1 wyrazy "organu administracji rzą
dowej" zastępuje się wyrazem " starosty" ; 

3) w art. 73 po wyrazach "i orga nów " dodaje się wy
raz "jednostek"; 

4) w art. 118: 

a) w ust. 3 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami 
"jednostki samorządu teryto r ialnego " , 

b) ust. 4 otrzymuje brzmie nie: 

,,4. Decyzje w sprawach określonych w 
ust. 1-2a wydaje starosta." 

Art. 66. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawo
dzie lekarza wete rynarii i izbach lekarsko-weterynaryj 
nych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27, z 1995 r. Nr 120, 
poz. 576 oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 369) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 9 w ust. 3 po wyrazie "uwzględn i ając " doda
je się wyraz "zasadniczy"; 
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2) wart. 10 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

,,11) współdziałanie z organami administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorial 
nego, samorządami zawodowymi, związka
mi zawodowymi i organizacjami społecz
nymi w sprawach profilaktyki i lecznictwa 
weterynaryjnego, poprawy warunków ho
dowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli 
żywności pochodzenia zwierzęcego, zwal
czania zakaźnych i pasożytniczych chorób 
zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych,"; 

3) w art. 21 w ust. 1 wyrazy " zakład pracy" zastępuje 
się wyrazem "pracodawca"; 

4) w art. 22 w ust. 1 i 3 wyrazy "Zakład pracy" zastę

puje się wyrazem" Pracodawca". 

Art. 67. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. 
Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, 
poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 469, z 1997 r. Nr 24, 
poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, 
poz. 590 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następują

ce zmiany: 

1) wart. 1 w ust. 2 wyraz " pa ństwowej" zastępuje się 
wyrazem "rządowej"; 

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Do powoływania i odwoływania Przewodni
czącego Komitetu stosuje się przepisy Kon
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) . 
Przewodniczący Komitetu wchodzi w skład 
Rady Ministrów." ; 

3) wart. 8 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) siedem powołanych przez Komitet osób re
prezentujących przedsiębiorców lub jed
nostki samorządu terytorialnego, z tym że 
przedstawicieli jednostek samorządu teryto
rialnego powinno być co najmniej trzech,"; 

4) wart. 14 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "organów admini
stracji państwowej. rządowej lub organów samo
rządu terytorialnego " zastępuje się wyrazami "or
ganów administracji rządowej lub jednostek samo
rządu terytorialnego" . 

Art. 68. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 
i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21 , poz. 86, z 1994 r. 
Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, 
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121 , 
poz. 770 i Nr 123, poz. 780) wart. 2 w ust. 1 w pkt 3 i 4 
wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami "jednostki sa
morządu terytorialnego" . 

Art. 69. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom
batantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 142, poz. 950 i z 1998 r. Nr 37, poz. 204) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 73. 1. Do zadań z zakresu administracji rządo
wej realizowanych przez powiaty należy: 

1) realizacja dla kombatantów i osób 
represjonowanych zadań w zakresie 
opieki zdrowotnej i usług opiekuń
czych , 

2) organizacja na terenie powiatu ob
chodu rocznic w celu upamiętnienia 
walki o niepodległość Polski oraz 
uczczenia pamięci ofiar wojny i okre
su powojennego, 

3) świadczenie pomocy w przygotowy
waniu udokumentowanych wnio
sków o przyznanie w drodze wyjątku 
emerytur i rent. 

4) analiza sytuacji życiowej kombatan
tów i osób represjonowanych oraz 
podejmowanie w tym zakresie sto
sownych inicjatyw. 

2. Do zadań wojewody należy w szczegól
ności: 

1) sporządzanie bilansu potrzeb i środ
ków w zakresie realizacji zadań wyni
kających z ust. 1 we współpracy 
z gminami i powiatami, 

2) ustalanie sposobu wykonywania za
dań z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez powiaty, 

3) realizacja działań zmierzających do 
integracji środowisk kombatanckich 
i koordynacji ich działań. 

3. Samorząd powiatowy oraz wojewoda 
współdziałają przy realizacji swoich za
dań z organizacjami społecznymi oraz 
stowarzyszeniami kombatantów i osób 
represjonowanych. 

4. Do wypełniania zadań określonych 
w ust. 1 i 2 wojewoda może powołać 
pełnomocnika w porozumieniu z Kie
rownikiem Urzędu do Spraw Komba
tantów i Osób Represjonowanych."; 

2) wart. 9 w ust.1 wyrazy "zakładu pracy" zastępuje 
się wyrazem" pracodawcy"; 

3) w art. 11 w ust.1 wyrazy "kierownika właściwego 
urzędu rejonowego rządowej administracji ogól 
nej" zastępuje się wyrazem "starosty"; 

4) w art. 20 w ust. 6 wyrazy "gmin i związków komu
nalnych" zastępuje się wyrazami "jednostek samo
rządu terytorialnego i ich związków " ; 

5) w art. 23 w ust. 3a wyrazy" wojewódzkich zespołów 
pomocy społecznej" zastępuje się wyrazami "po
wiatowego centrum pomocy rodzinie" oraz wyra
zy "dyrektor wojewódzkiego zespołu pomocy spo
łecznej" zastępuje się wyrazami "kierownik powia
towego centrum pomocy rodzinie". 

Art. 70. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa
morządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, 
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poz. 178 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Obszar działania poszczególnych okręgo

wych izb pielęgniarek i położnych, ich liczbę 
i siedziby ustala Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych na wniosek zjazdów okręgo
wych, uwzględniając zasadn iczy podział te
rytorialny państwa ."; 

2) użyte w art. 11 w ust. 1 i w art. 41 w ust. 3 wyrazy 
"Zakład pracy" zastępuje się wyrazem "Pracodaw
ca"; 

3) w art. 19 w ust. 1 wyrazy "zakład pracy" zastępuje 
się wyrazem " pracodawca"; 

4) w art. 44 w ust. 4 wyrazy lIdo zakładu pracy" zastę
puje się wyrazem "pracodawcy". 

Art. 71. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, 
poz. 452 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Obszar działania poszczególnych okręgo

wych izb aptekarskich oraz ich siedziby usta
la Naczelna Rada Aptekarska, uwzględniając 
zasadniczy podział terytorialny państwa.", 

b) skreśl a się ust. 3; 

2) wart. 7 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "organami władzy 
i administracji państwowej , samorządu terytorial 
nego" zastępuje się wyrazami "organ ami admini 
stracji publicznej"; 

3) w art. 10 w ust. 3 wyrazy "zakład pracy" zastępuje 
się wyrazem " pracodawca" ; 

4) w art. 23 w ust. 1 i 3 wyrazy "Zakład pracy" zastę
puje się wyrazem "Pracodawca". 

Art. 72. W ustawie z dnia 21 czerwca 1991 r. o wpro
wadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywie
nia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych 
(Dz. U. Nr 64, poz. 272 i z 1996 r. Nr 34, poz. 148) wart. 1: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Sejm ik województwa, na terenie którego 
znajdują się sanatoria uzdrowiskowe, w dro
dze uchwały określa zasady ustalania wyso
kości opłat za pobyt w sanatoriu m uzdrowi
skowym, uwzględniając sezonowość i stan
dard usług . ", 

b) ust. 3 skreśl a się . 

Art. 73. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku 
Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425, 
z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1998 r. 
Nr 59, poz. 375) wprowadza się następujące zmiany: 

1)wart.l0: 

a) w ust. 1, 4 i 6 wyrazy "rządowej administracji 
ogólnej" zastępuje się wyrazami "administracji 
rządowej" , 

b) w ust. 2 wyrazy "Minister-Szef Urzędu Rady 
Ministrów" zastępuje się wyrazami "minister 
właściwy do spraw wyznań religijnych"; 

2) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 13. Trasa i czas procesji lub pielgrzymki na 
drogach publicznych podlegają uzgodnie
niu, w zakresie bezpieczeństwa ruchu dro
gowego, z właściwymi organami admini
stracji rządowej lub samorządowej."; 

3) w art. 33 w ust. 2 wyrazy "innych państwowych 
osób prawnych albo własność gminy" zastępuje 
się wyrazami "jednostek samorządu terytorialne
go" ; 

4) w art. 42 w ust. 2 wyrazy "terenowego organu rzą
dowej administracji ogólnej" zastępuje się wyraza
mi "właściwego organu " . 

Art. 74. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwo
wej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, 
poz. 335, z 1996 r. -Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) w tytule ustawy, w tytułach rozdziałów 2 i 3, wart. 2, 
wart. 4 w ust. 1, wart. 6, wart. 9 w ust. 1, wart. 11 
w ust. 3, wart. 13 w ust. 2, wart. 14, wart. 15, 
wart. 16, wart. 17 w ust. 2 w pkt 2, w ust. 3 i 4, 
wart. 18 w ust. 2, wart. 18a, wart. 24, wart. 25, 
wart. 26, wart. 28, wart. 29, wart. 30 oraz wart. 31 
użyte w różnych przypadkach wyrazy "Państwowa 
Inspekcja Ochrony Srodowiska" zastępuje się uży
tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "In
spekcja Ochrony Środowiska"; 

2) wart. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem za
dań , o których mowa w ust. 1, sprawuje mi
nister właściwy do spraw środowiska."; 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 3. 1. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska 
określone wart. 2 wykonują: 

4) w art. 4: 

1) Główny Inspektor Ochrony Środowi
ska, 

2) wojewoda przy pomocy wojewódz
kiego inspektora ochrony środowiska 
jako kierownika wojewódzkiej inspek
cji ochrony środowiska, wchodzącej 
w skład zespolonej administracji wo
jewódzkiej. 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowi
ska wykonuje w imieniu wojewody za
dania i kompetencje Inspekcji Ochrony 
Środowiska określone w ustawie i prze
pisach odrębnych."; 
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a) skreśla się ust. 2, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska powołuje i odwołuje minister 
właściwy do spraw środowiska na wniosek 
Głównego Inspektora Ochrony Środowi
ska.", 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

,,7 . Organizację Głównego Inspektoratu Ochro
ny Środowiska określa statut nadany, w dro
dze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Mi
nistrów na wniosek ministra właściwego do 
spraw środowiska . "; 

5) w art. 5: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Wojewódzkiego inspektora ochrony środo
wiska powołuje i odwołuje minister właści
wy do spraw środowiska w uzgodnieniu 
z właściwym wojewodą. 

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
wykonuje zadania przy pomocy wojewódz
kiego inspektoratu ochrony środowiska . ", 

b) dodaje się ust. 4- 6 w brzmieniu: 

,,4. Zastępcę wojewódzkiego inspektora ochro
ny środowiska powołuje i odwołuje Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska na wniosek 
wojewódzkiego inspektora ochrony środo
wiska . 

5. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego in
spektora ochrony środowiska, może tworzyć 
delegatury wojewódzkiego inspektoratu 
ochrony środowiska. Kierownik delegatury 
może, z upoważnienia wojewódzkiego in
spektora ochrony środowiska, prowadzić 
sprawy i wydawać na terenie swojego dzia
łania decyzje administracyjne. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska 
w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw administracji publicznej określi, 
w drodze rozporządzenia, zasady organizacji 
wojewódzkich inspektoratów ochrony śro
dowiska oraz ich delegatur." ; 

6) art. 7 otrzymuje brzm ienie : 

"Art. 7. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego in
spektora ochrony środowiska lub za jego 
zgodą, może powierzyć, w drodze porozu
mienia, prowadzenie spraw z zakresu wła
ściwości wojewódzkiego inspektora ochro
ny środowiska, w tym wydawanie w jego 
imieniu decyzji administracyjnych, powia
tom położonym na terenie wojewódz
twa."; 

7) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. W rozumieniu Kodeksu postępowania ad
ministracyjnego, w sprawach związanych 
z wykonywaniem zadań i kompetencji In 
spekcji Ochrony Środowiska organem wła-

ściwym jest, jeżeli ustawa nie stanowi ina
czej, wojewódzki inspektor ochrony środo
wiska i jako organ wyższego stopnia -
Główny Inspektor Ochrony Srodowiska."; 

8) po art. 8 dodaje się art. 8a i 8b w brzmieniu: 

"Art. 8a. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
ustala ogólne kierunki działania orga
nów Inspekcji lub - w przypadku nad
zwyczajnego zagrożenia środowiska 

w zakresie należącym do właściwości 
Inspekcji Ochrony Środowiska - szcze
gółowe zasady postępowania inspekto
rów, a także zasady ich współdziałania 
z innymi organami administracji pu 
blicznej. 

2. Rada powiatu i sejmik województwa 
przynajmniej raz na rok rozpatrują in
formacje właściwego inspektora o sta
nie środowiska na obszarze powiatu 
lub województwa. Na żądanie właści
wej rady gminy, rady powiatu lub sej
miku województwa informację taką 

właściwy inspektor ochrony środowi
ska obowiązany jest składać w każdym 
czasie. Wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska informuje zarząd powiatu 
i zarząd województwa o wynikach kon
troli obiektów o podstawowym znacze
niu dla danego terenu . 

3. W związku z przedłożoną informacją, 
o której mowa w ust. 2, radzie powiatu 
słu ży prawo do określania, w drodze 
uchwały, kierunków działania właści
wego organu Inspekcji Ochrony Środo
wiska, w celu zapewnienia na danym 
obszarze należytej ochrony środowi
ska . 

4. W przypadkach bezpośredniego zagro
żenia środowiska starosta, wójt, bur
mistrz (prezydent miasta) może wydać 
właściwemu organowi Inspekcji Ochro
ny Środowiska polecenie podjęcia dzia
łań zmi e rzających do usunięcia tego za
grożenia . 

5. Uchwała podjęta na podstawie ust. 3 
lub polecenie wydane na podstawie 
ust. 4 nie mogą dotyczyć wykonania 
konkretnych czynności służbowych ani 
określać sposobu wykonania zadania 
przez organy Inspekcji Ochrony Środo
wiska, lecz powinny ustalać przedmiot 
działania lub wskazywać stan niezgod
ny z prawem, o którego usunięcie cho
dzi . 

6. Organ jednostki samorządu terytorial
nego niezwłocznie informuje woje
wódzkiego inspektora ochrony środo
wiska o podjęciu uchwały lub wydaniu 
polecenia, o których mowa w ust. 3-5. 

Art. 8b. 1. Starosta, wójt, burmistrz (prezydent 
miasta) po noszą wyłączną odpowie-
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9) w art. 17: 

dzialność za treść polecen ia wydanego 
na podstawie art. 8a ust. 4. 

2. Polecenie przekazane ustni e wymaga 
potwierdzenia na piśm ie . 

3. Polecenie podlega n i ezwłocz nemu wy
konaniu. Właściwy wojew ódzki inspek
tor ochrony środowiska natychmiast 
przedkłada sprawę Głównemu Inspek
torowi Ochrony Środowiska , jeżeli nie 
jest w stanie wykonać po lecenia albo 
jeżel i polecenie narusza praw o. 

4. Polecenie naruszające prawo jest nie
ważne. O nieważności po lecenia roz
strzyga wojewoda ."; 

a) w ust. 1 skreśla się wyraz" Pań stwową" , 

b) w ust. 2: 

- sk reśl a się pkt 1, 

- w pkt la wyrazy "wojewódzki sej m ik samo-
rząd u terytorialnego" zastępuje się wyrazami 
"organy jednostek samorządu terytorialne
go ", 

c) w ust. 3 wyrazy "W uzasadnionych przypadkach 
wojew oda" zastępuje się wyrazem "Wojewo
da", 

d) skreś l a się ust. 5; 

10) wart. 25 w ust. 1 wyrazy "Organy adm inistracji 
państwowej i rządowej oraz orga ny gminy" zastę

puje się wyrazami "Organy adm inistracji rządowej 
oraz organy jednostek samorządu terytorialnego "; 

11) w art. 28 w ust. 2 wyrazy "organom administracji 
państwowej i rządowej oraz organom gminy" za
stępuje s i ę wyrazami "organom administracji rzą
dowej oraz organom jednostek samorządu te ryto
rialnego " . 

Art. 75. W ustawie z dnia 24 sie rpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 , poz. 351, 
z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, 
poz. 770) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 pkt 4 otrzymuje brzmien ie: 

,,4) krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 
- rozumie się przez to integ ralną część orga
nizacj i bezpieczeństwa wewnętrzn ego pań 

stwa, obejmującą, w celu ratowania życia, 
zdrowia, mienia lub środowi ska , prognozo
wanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, 

klęsk żywiołowych lub innych miejscowych 
zagrożeń; system ten skupia jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, inne służby, in
spekcje, straże, instytucje oraz podmioty, 
które dobrowolnie w drodze um owy cywil 
noprawnej zgodziły się współdz iała ć w ak
cjach ratowniczych. "; 

2) w art. 4 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmie
niu: 

,,2a) zapewnić konse rwację i naprawy sprzętu 
oraz urządzeń określonych w pkt 2, zgodnie 
z zasadami i wymaganiami gwarantujący
mi sprawne i niezawodne ich funkcjonowa
nie,"; 

3) wart. 6: 

a) po ust. 2 dodaje si ę ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, 
określa si ę w szczególności : 

1) rodzaje ob iektów, któ rych projekty pu
dowlane wymagają uzgodnienia, 

2) tryb i zakres dokonywania uzgodnień 

przez rzeczozn aw ców do spraw zabezpie
czeń przeciwpoża rowych , 

3) szczegółowe za sady powoływania i od
woływania rzeczoznawców do spraw za
bezpi ecze ń p rzeciwpożarowych i nadzo
rowani a ich działalności , 

4) szczegółowe zasady prowadzenia kon
troli przez komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej nad uzgad
nianiem projektów budowlanych pod 
względem ochrony przeciwpożarowej."; 

4) wart. 10 w ust. 1 wyrazy " M inistra Spraw We
wnętrznych i Administracj i" zastępuje się wyraza
mi "komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej"; 

5) w art. 13 w ust. 1 skreśl a się pkt 1; 

6) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

"Art.14. 1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 
ma na celu ochronę życia, zdrowia, mie
nia lub środowiska poprzez: 

1) walkę z poża ra mi lub innymi klęska-
mi żywiołowym i, 

2) ratown ictwo techniczne, 

3) ratownictwo chemiczne, 

4) ratownictwo ekologiczne, 

5) ratownictwo medyczne. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady organizacji krajo
wego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
w szczególności w zakres ie: 

1) organizacj i na obszarze powiatu, wo
jewództwa i kraju, 

2) walki z poża ra mi i innymi klęskami 
żywiołowymi, 

3) ratown ictwa technicznego, chemicz
nego, ekologicznego i medycznego, 

4) dysponowania do działań ratowni
czych , 

5) kierowa nia działaniem ratowniczym, 

6) prow adzenia dokumentacji zdarzeń 
określ onych wart. 2 pkt 2 oraz doku-
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mentacji funkcjonowania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, 

7) organizacji odwodów operacyjnych, 

8) organizacji stanowisk kierowania. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej, wojewoda lub starosta odpo
wiednio na obszarze kraju, wojewódz
twa lub powiatu określają zadania krajo
wego systemu ratowniczo-gaśniczego , 
koordynują jego funkcjonowan ie i kon
trolują wykonywanie wynikających stąd 
zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych 
zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska 
kierują tym systemem. 

4. Wojewoda i starosta wykonują swoje 
zadania przy pomocy zespołów do 
spraw ochrony przeciwpożarowej i ra
townictwa. 

5. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) 
koordynuje funkcjonowanie krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego na ob
szarze gminy w zakresie ustalonym 
przez wojewodę. Zadanie to wykonywa
ne jest przy pomocy komendanta gmin
nego ochrony przeciwpożarowej, j eże li 
komendant taki został zatrudniony 
przez gminę. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych określi, w drodze rozporządzenia , 

skład oraz szczegółowe zasady działa
nia i tryb powoływania zespołów, o któ
rych mowa w ust. 4. 

7. W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 
ludzi i środowiska, występujących na 
obszarze przekraczającym granice po
wiatu, koordynacja działań powiato
wych zespołów do spraw ochrony prze
ciwpożarowej i ratown ictwa należy do 
wojewody. 

8. W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 
ludzi i środowiska, występujących na 
obszarze przekraczającym granice wo
jewództwa, koordynacja działań woje
wódzkich zespołów do spraw ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa należy 
do ministra właściwego do spraw we
wnętrznych."; 

7) wart. 15 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

,,4a) powiatowa (miejska) zawodqwa straż po
żarna,"; 

8) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 17. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych, a za jego zgodą inni ministrowie, 
wojewodowie, organy jednostek samo
rządu terytorialnego, instytucje, organiza
cje, osoby prawne lub fizyczne mogą two
rzyć , przekształcać lub likwidować zakła
dowe straże pożarne, zakładowe służby 
ratown icze, gminne (miejskie) albo po-

9) wart. 19: 

wiatowe (miejskie) zawodowe straże po
żarne, terenowe służby ratownicze lub in
ne jednostki ratownicze."; 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: 

" 1 a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką 
umundurowaną, wyposażoną w specjali 
styczny sprzęt, przeznaczoną w szczególno
ści do walki z pożarami, klęskami żywioło
wymi lub innymi miejscowymi zagrożenia
mi.", 

b) w ust. 3 wyrazy "z komendantem wojewódzkim" 
zastępuje się wyra zami "z komendantem powia
towym (miejskim )"; 

10) wart. 21: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz 
w pkt 3 po wyrazach "zarządów gmin" dodaje 
się wyrazy "i powiatów", 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Uprawnienia wojewody określone w ust. 
stosuje się odpowiednio do starosty."; 

11) po art. 21 a dodaje się art. 21 b w brzmieniu: 

"Art. 21 b. Do zadań własnych powiatu w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej należy: 

1) prowadzenie analiz i opracowywa
nie prognoz dotyczących pożarów, 
klęsk żywiołowych oraz innych miej
scowych zagrożeń, 

2) prowadzenie analizy sił i środków 
krajowego systemu ratowniczo-ga
śniczego na obszarze powiatu, 

3) budowanie systemu koordynacji 
działań jednostek ochrony przeciw
pożarowej wchodzących w skład kra
jowego systemu ratowniczo-gaśni
czego oraz służb, inspekcji, straży 
oraz innych podmiotów biorących 
udział w działaniach ratowniczych na 
obszarze powiatu, 

4) organizowanie systemu łączności, 
alarmowania i współdziałania mię
dzy podmiotami uczestniczącymi 
w działaniach ratowniczych na ob
szarze powiatu."; 

12) wart. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie 
przysługuje członkowi ochotniczej straży po
żarnej za czas nieobecności w pracy, za który 
zachował wynagrodzenie."; 

13) wart. 29: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) budżetów jednostek samorządu terytorial
nego," 

b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "od ognia"; 

14) wart. 32: 
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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkole
nia i zapewnienia gotowości bojowej ochotni
czej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrze
żeniem art. 35 ust. 1." / 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie : 

,,3a. Gmina może zatrudnić komendanta gmin
nego ochrony przeciwpożarowej."; 

15) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 33. 1. Budżet państwa uczestniczy w kosztach 
funkcjonowania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, o których mowa 
wart. 15 pkt 2-6 i 8/ jeżeli jednostki te 
działają w ramach krajowego systemu 
ratowniczo -gaśniczego . 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb i zasady przyznawania dotacji na 
cele określone w ust. 1."; 

16) w art. 39 w ust. 1 skreśla się wyrazy" / W tym na ce
le wynikające z przepisów art. 28 ust. 6/ art. 33 ust. 1 
i art. 34 ust. 1" . 

Art. 76. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań 
stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88/ poz. 400/ 
z 1992 r. Nr 21/ poz. 86 i Nr 54, poz. 254/ z 1994 r. Nr 53/ 
poz. 214/ z 1995 r. Nr 4/ poz. 17 i Nr 34/ poz. 163, z 1996 r. 
Nr 106/ poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28/ 
poz. 153/ Nr 88/ poz. 554 i Nr 106/ poz. 680) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 1 w ust. 2: 

a) w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy "oraz po
wszechnego systemu ochrony ludności", 

b) w pkt 6 na końcu dodaje się wyrazy "oraz ochro
ny ludności ."; 

2) skreśla się art. 4- 6; 

3) wart. 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu : 

,,3) staroście - należy przez to rozumieć rów
nlez przewodniczącego zarządu miasta 
w miastach na prawach powiatu." ; 

4) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. 1. Jednostkami organizacyjnymi Państwo
wej Straży Pożarnej są : 

1) Komenda Główna , 

2) komenda wojewódzka, 

3) komenda powiatowa (miejska), 

4) Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 
pozostałe szkoły oraz ośrodki szkole
nia, 

5) jednostki badawczo-rozwojowe, 

6) Centralne Muzeum Pożarnictwa. 

2. W skład komendy powiatowej (miej 
skiej) Państwowej Straży Pożarnej wcho
dzą jednostki ratowniczo-gaśnicze . 

3. Komendanci komend, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2/ mogą tworzyć jednost
ki ratowniczo-gaśnicze . 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrz
nych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zasady tworzenia i likwi
dacji jednostek ratowniczo-gaśni
czych Państwowej Straży Pożarnej, 

2) szczegółowe zasady wyposażenia jed
nostek organizacyjnych Państwowej 
Straży Pożarnej, a w szczególności: 

a) standardy wyposażenia jednostek 
ratowniczo -gaśniczych Państwo

wej Straży Pożarnej w pojazdy ga
śnicze i specjalne oraz w sprzęt 
i środki techniczne, 

b) normy wyposażenia w sprzęt spe
cjalistyczny, pojazdy i środki tech
niczne do ratownictwa techniczne
go/ chemicznego, ekologicznego 
i medycznego, 

c) normy wyposażenia krajowych baz 
sprzętu specjal istycznego i środ
ków gaśniczych."; 

5) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. 1. Centralnym organem administracji rzą
dowej w sprawach organizacji krajowe
go systemu ratowniczo -gaśniczego oraz 
ochrony przeciwpożarowej jest Komen
dant Główny Państwowej Straży Pożar
nej, podległy ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych. 

2. Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej powołuje spośród ofice
rów Państwowej Straży Pożarnej i odwo
łuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek 
ministra właściwego do spraw we
wnętrznych . 

3. Zastępców Komendanta Głównego Pań
stwowej Straży Pożarnej powołuje spo
śród oficerów Państwowej Straży Pożar
nej i odwołuje minister właściwy do 
spraw wewnętrznych , na wniosek Ko
mendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej."; 

6) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 10. 1. Do zadań Komendanta Głównego Pań
stwowej Straży Pożarnej należy: 

1) kierowanie pracą Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, 

2) kierowanie krajowym systemem ra
towniczo -gaśniczym/ a w szczegól
ności: 

a) dysponowanie jednostkami kra
jowego systemu ratowniczo-ga
śniczego na obszarze kraju, po
przez swoje stanowisko kierowa
nia / 
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b) ustalanie zbiorczego planu sieci 
jednostek krajowego systemu ra
towniczo-gaśniczego, 

c) ustalanie planu rozmieszczania 
na obszarze kraju sprzętu specjali
stycznego w ramach krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, 

d) dysponowanie odwodami opera
cyjnymi i kierowanie ich siłami , 

e) dowodzenie działaniami ratowni
czymi, których rozmiar lub zasięg 
przekracza możliwość sił ratowni
czych województwa, 

f) organizowanie i kierowanie cen
tralnymi odwodam i operacyjny
mi, 

g) analizowanie działań ratowni
czych prowadzonych przez jed
nostki organizacyjne krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, 

3) analizowanie zagrożeń pożarowych 
i innych miejscowych zagrożeń, 

4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac 
naukowo-badawczych w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i ratow
nictwa, 

5) organizowan ie i określanie zasad 
kształcenia zawodowego, 

6) inicjowanie oraz przygotowywanie 
projektów aktów normatywnych do
tyczących ochrony przeciwpożaro

wej i ratownictwa, 

7) powoływanie i odwoływanie rzeczo
znawców do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i nadzór nad ich 
działalnośc ią, 

8) ustalanie programów i zasad szkole
nia pożarniczego dla jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, o któ
rych mowa wart. 15 pkt 2-6 i 8 usta
wy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro
nie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 
i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496, z 1997 r. Nr 111 , poz. 725 
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668), 

9) wspieranie inicjatyw społecznych 
w zakresie ochrony przeciwpożaro
wej i ratownictwa, 

10) współdziałanie ' z Zarządem Głów
nym Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

11) prowadzenie współpracy międzyna
rodowej w zakresie swojej właściwo
ści . 

2. Komendant Główny Państwowej Stra
ży Pożarnej sprawuje nadzór nad: 

1) Szkołą Główną Służby Pożarniczej, 
w zakresie wykonywania przez nią 

zadań jednostki organizacyjnej Pań 

stwowej Straży Pożarnej, 

2) pozostałymi szkołami oraz jednost
kami badawczo-rozwojowymi Pań
stwowej Straży Pożarnej, 

3) Centralnym Muzeum Pożarnictwa. 

3. Komendant Główny Państwowej Stra
ży Pożarnej kontroluje działania orga
nów i jednostek organizacyjnych Pań 

stwowej Straży Pożarnej. 

4. Komendant Główny Państwowej Stra
ży Pożarnej jest przełożonym straża

ków pełniących służbę w Państwowej 
Straży Pożarnej . "; 

7) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11. 1. Zadania i kompetencje Państwowej 
Straży Pożarnej na obszarze wojewódz
twa wykonują: 

1) wojewoda przy pomocy komendan
ta wojewódzkiego Państwowej Stra
ży Pożarnej, jako kierownika straży 
wchodzącej w skład zespolonej ad
ministracji rządowej w wojewódz
twie, 

2) komendant powiatowy (miejski) 
Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej wykonuje w imieniu 
wojewody zada nia i kompetencje okre
ślone IN ustawach."; 

8) po art. 11 dodaje się art. lla w brzmieniu : 

"Art. lla. 1. W postępowaniu administracyjnym, 
w sprawach związanych z wykonywa
niem zadań i kompetencji Państwowej 
Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie sta
nowią inaczej, organem właściwym 
jest komendant powiatowy (miejski) 
Państwowej Straży Pożarnej. 

2. W postępowaniu administracyjnym, 
w sprawach, o których mowa w ust. 1, 
organJmi wyższego stopnia są: 

1) w stosunku do komendanta powia
towego (miejskiego) Państwowej 
Straży Pożarnej - komendant woje
wódzki Państwowej Straży Pożarnej, 

2) w stosunku do komendanta woje
wódzkiego Państwowej Straży Po
żarnej - Komendant Główny Pań
stwowej Straży Pożarnej."; 

9) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. 1. Komendanta wojewódzkiego Państwo
wej Straży Pożarnej powołuje, spośród 
oficerów Państwowej Straży Pożarnej, 
minister właściwy do spraw wewnętrz
nych na wniosek Komendanta Główne
go Państwowej Straży Pożarnej złożony 
po uzyskaniu zgody wojewody. 
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2. Komendanta wojewódzkiego Państwo
wej Straży Pożarnej odwołuje minister 
właściwy do spraw wewnętrznych -
po zasięgnięciu opinii wojewody. 

3. W przypadku braku opinii, o której mo
w a w ust. 2, minister właściwy do 
spraw wewnętrznych odwołuje komen
danta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej po upływie 14 dni od 
dnia przedstawienia wniosku o odwo
łanie. 

4. Zastępców komendanta wojewódzkie
go Państwowej Straży Pożarnej powo
łuje spośród oficerów Państwowej 
Straży Pożarnej i odwołuje Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej 

na wniosek komendanta w ojewódzkie
go Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Do zadań komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej należy : 

1) kierowanie komendą wojewódzką 
Państwowej Straży Pożarnej, 

2) opracowywanie planów ratowni
czych na obszarze województw a, 
z uwzględ n ieniem przepi sów art. 10 
ust. 1 pkt 2 lit. b) i cL 

3) organizowanie krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, w tym od
wodów operacyjnych na obszarze 
województwa, 

4) dysponowanie oraz kierowanie siła
mi i środkami krajowego systemu ra
towniczo-gaśniczego na obszarze 
województwa poprzez swoje sta no
wisko kierowania, a w szczegó l nośc i 
dowodzenie dz i a łaniam i ratowni czy
mi, których rozmiar lub zasięg prze
kracza możliwość sił ratowniczych 
powiatu, 

5) kontrola uzgadniania projektów bu
dowlanych pod względem ochrony 
przeciwpożarowej, 

6) kontrolowanie organów i jednostek 
organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej działających na obsza rze 
województw a, 

7) analizowanie stanu bezpieczeństwa 
województwa w zakresie zadań reali
zowanych przez Państwową Straż 
Pożarną, 

8) wspieranie inicjatyw społecznyc h w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

9) współdziałanie z zarządem w oje
wódzkim Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnyc h Rzeczypospolitej 
Po lskiej."; 

10) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 13. 1. Komendanta powiatowego Państwo
wej Straży Pożarnej powołuje spośród 
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oficerów Państwowej Straży Pożarnej 
komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej, w porozu m ieniu ze 
starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 
ustawy o samorządzie powiatowym nie 
stosuje się. 

2. Komendanta powiatowego (miejskie
go) Państwowej Straży Poża rnej odwo
łuje komendant wojewódzki Państwo

wej Straży Pożarnej po zasięgnięciu 
opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 sto
suje się odpowiednio. 

3. Zastępców komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej powołuje 
spośród oficerów lub aspirantów Pań
stwowej Straży Pożarnej i odwołuje ko
mendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej, na wniosek komen
danta powiatowego (miejskiego) Pań
stwowej Straży Pożarnej . 

4. Do zadań komendanta powiatowego 
(miejskiego) Państwowej Straży Pożar
nej należy: 

1) kierowanie komendą powiatową 
(miejską) Państwowej Stra ży Pożar

nej, 

2) organizowanie jednostek ratowni
czo-gaśniczych, 

3) organizowanie na obsza rze powiatu 
krajowego systemu ratowniczo-ga
śniczego, 

4) dysponowanie oraz kierowanie siła
mi i środkami krajowego systemu ra
towniczo-gaśniczego na obszarze 
powiatu poprzez swoje stanowisko 
kierowani a, 

5) organizowanie prowadzenie akcji 
ratowniczej, 

6) współdziałanie z ko mendantem 
gminnym ochrony przeciwpożaro

wej, jeżeli komendant taki został za
trudniony w gminie, 

7) rozpoznawanie zagrozen pożaro
wych i innych miejscowych zagro
żeń, 

8) opracowywanie planów ratowni
czych na obszarze powiatu, 

9) nadzorowanie przestrzegani a przepi
sów przeciwpożarowych, 

10) wykonywanie zadań z zakresu ratow
nictwa, 

11) wstępne ustalanie przyczyny oraz 
okoliczności powstan ia i rozprze
strzeniania się pożaru oraz miejsco
wego zagrożenia, 

12) organizowanie szkolenia i doskona
lenia pożarniczego, 
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13) szkolenie członków ochotniczych 
straży pożarnych, 

14) współdz i a ła nie z zarządem (oddzia
łem) powiatowym Związku Ochotni
czych Stra ży Pożarnych Rzeczypo
spolitej Polskiej ." ; 

11) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu : 

"Art. 13a. 1. Komendanci wykonują swoje zadania 
przy pomocy komend, o których mo
wa wart. 8 ust. 1 pkt 1-3. 

2. Organizację Komendy Głównej Pań
stwowej Straży Pożarnej określa sta
tut nadany, w drodze rozporządzenia , 
przez Prezesa Rady Ministrów na 
wniosek ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. 

3. Regulamin organizacyjny komendy 
wojewódzkiej Państwowej Straży Po
żarnej jest ustalany przez komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej i zatwierdzany przez woje
wodę· 

4. Regulamin organizacyjny komendy 
powiatowej (miejskiej) Państwowej 

Straży Pożarnej jest ustalany przez ko
mendanta powiatowego i zatwierdza
ny przez komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej . 

5. Minister właściwy do spraw we
wnętrznych określa , w drodze rozpo
rządzenia , szczegółowe zasady orga
nizacj i komendy wojewódzkiej i po
wiatowej Państwowej Straży Pożar
nej ." ; 

12) art. 14 otrzymuje brzm ienie: 

" Art . 14. 1. Rada powiatu przynajmniej raz na rok 
rozpatruje informacje komendanta po
wiatowego Państwowej Straży Pożar

nej o stanie bezpieczeństwa ochrony 
przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 
pożarowych powiatu (miasta na pra
wach powiatu) . Na polecenie starosty 
inform a cj ę taką właściwy komendant 
jest obowiąza ny składać w każdym cza
sie. 

2. Rada powiatu (miasta) na podstawie 
informacji , o których mowa w ust. 1, 
może określi ć w drodze uchwały istot
ne dla wspólnoty samorządowej zagro
żen i a bezpieczeństwa pożarowego . 

3. W przypadku bezpośredniego zagroże
nia bezpi eczeństwa wspólnoty samo
rządowej, w szczególności życia lub 
zdrowia, przewodniczący zarządu gmi
ny lub powiatu może wydać komen
dantowi powiatowemu (miejskiemu) 
Państwowej Straży Pożarnej polecenie 
podjęcia działań w zakresie właściwo
ści Państwowej Straży Pożarnej, zmie-

rzających do usunięcia tego zagroże
nia . 

4. Uchwała , o której mowa w ust. 2, lub 
polecenie wydane na podstawie ust. 3 
nie mogą dotyczyć wykonania konkret
nej czynności służbowej. Uchwała lub 
polecenie nie mogą również określać 
sposobu wykonania zadania przez Pań
stwową Straż Pożarną . 

5. Starosta lub wójt (bu rmistrz lub prezy
dent miasta) ponoszą wyłączną odpo
wiedzialność za treść i skutki polecenia, 
o którym mowa w ust. 4. 

6. Polecenie, o którym mowa w ust. 4, 
podlega niezwłocznemu wykonaniu. 
Polecenie przekazane ustnie wymaga 
potwierdzenia na piśmie . 

7. Komendant powiatowy (miejski) Pań 
stwowej Straży Pożarnej niezwłocznie 
przedkłada sprawę komendantowi wo
jewódzkiemu Państwowej Straży Po
żarnej, jeżeli nie jest w stanie wykonać 
polecenia, o którym mowa w ust. 4. 

8. Polecenie, o którym mowa w ust. 4, na
ruszające prawo jest nieważne. O nie
ważności polecenia stwierdza wojewo
da. "; 

13) skreśla się art. 15 i 16; 

14) po art. 19 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu : 

"Rozdział 2a 

Zasady finansowania 
Państwowej Straży Pożarnej 

Art. 19a. 1. Koszty związane z funkcjonowaniem 
Państwowej Straży Pożarnej są po
krywane z budżetu państwa . 

2. Koszty funkcjonowania Państwowej 
Straży Pożarnej na obszarze powiatu 
są pokrywane z dotacji celowej bu
dżetu państwa. 

Art. 19b. W pokrywaniu części kosztów funkcjo
nowania Państwowej Straży Pożarnej 
mogą uczestniczyć: 

1) gmina, powiat lub samorząd woje
wództwa, 

2) organizatorzy imprez masowych . 

Art. 19c. Wykonanie zadań zleconych Państwo
wej Straży Pożarnej przez osoby praw
ne lub fi zyczne, a wykraczających poza 
zakres ustawowych zadań Państwowej 
Straży Pożarnej, jest finansowane przez 
właściwego zleceniodawcę na podsta
wie zawartej umowy. 

Art. 19d. Osoby prawne lub fizyczne mogą 
uczestniczyć w ponoszeniu kosztów 
budowy strażnic, ich wyposażenia 
i utrzymania. " ; 

15) wart. 20: 
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a) ust. 1 ot rzymuje brzmienie: 

" 1. Działania ratownicze organizuje 
Państwowa Straż Pożarna . ", 

b) skreśla się ust. la; 

16) wart. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

prowadzi 

,,1. W celu realizacji nadzoru nad przestrzega
niem przepisów przeciwpożarowych, rozpo
znawania zagrożeń pożarowych i innych 
miejscowych zagrożeń oraz przygotowywa
nia do działań ratowniczych, Pań stwowa 

Straż Pożarn a przeprowadza czynności kon
tro lno-rozpoznawcze oraz ćwiczeni a i ma
newry."; 

17) w art. 24 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz 
terenowych organów admin ist racji rządowej i sa
morządowej" ; 

18) wart. 26 w ust. 1 wyrazy "Komendant rejonowy" 
zastępuje się wyrazami "Komendant powiatowy 
(miejski)" ; 

19) wart. 32 w ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,, 3) w komendzie powiatowej (miejskiej) wraz 
z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi - ko
mendant powiatowy (miejski)," 

b) sk reś l a s ię pkt 4, 

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

,,8) w Centra lnym Muzeum Pożarn ictwa - dy
rektor muzeum."; 

20) wart. 37d w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,, 3) komendant powiatowy (miejski) - na ob
sza rze powi atu. " ; 

21) wart. 43 w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyrazy "lub na
bycia obywatelstwa innego państwa"; 

22) wart. 90 po wyrazach "z góry" dodaje się przecinek 
oraz wyrazy "w pierwszym dniu roboczym miesią
ca , za który przysługuje uposażenie"; 

23) art. 95b otrzymuje brzmienie: 

" Art. 95b. Min ister właściwy do spraw wewnęt rz 
nych w porozumieniu z ministrem wła
ściwym do spraw pracy określa, w dro
dze rozporządzenia, wysokość funduszu 
na nag rody, o których mow a wart. 73 
ust. 1 pkt 2 i art. 95, oraz na zapomogi, 
o których mowa wart. 95a."; 

24) w art. 113 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) zakwaterowanie, umundurowanie, odzież 
specjalną i ekwipunek osobisty oraz wyży
wienie w naturze albo równoważnik pienięż
ny w zamian za wyżywienie,"; 

25) wart. 114 w ust. 3 po wyrazach "art. 61 ust. 1" do
daje się przecinek i wyrazy ,,2, 4 pkt 1 i 2 oraz 
ust. 5" ; 

26) w art. 121 w ust . 1 w pkt 4 po wyrazach "komendan
tów wojewódzki ch," dodaje się wyrazy "i ich za
stępców,"; 

27) art. 124g otrzymuje brzmienie: 

"Art. 124g. 1. Koszty funkcjonowania komisji dys
cyplinarnej ponosi Skarb Państwa. 
O kosztach postępowania dyscypli
narnego orzeka komisja dyscyplinar
na. 

2. Do ustalania kosztów postępowania 
dyscyplinarnego stosuje się odpo
wiednio przepisy o kosztach sądo

wych w sprawach karnych." 

Art. 77. W ustawie z dn ia 30 sierpn ia 1991 r. o zakła
dach opie ki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 , poz. 408, z 1992 r. 
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 , poz. 591 , z 1995 r. 
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. 
Nr 104, poz. 661 , Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Zakład opieki zdrowotnej może być utworzo
ny przez: 

1) ministra lub centralny organ administra
cji rządowej, 

2) wojewodę, w przypadkach określonych 
w ustawie o Inspekcji Sanitarnej, 

3) jednostkę samorządu terytorialnego, 

4) kośció ł lub związek wyznani owy, 

5) pracodawcę , 

6) fundacj ę, zwi ązek zawodowy, samorząd 
zawodowy lub stowarzyszenie, 

7) inną krajową albo zagraniczną osobę 

prawną lub osobę fizyczną, 

8) spółkę nie mającą osobowości prawnej."; 

2) wart. 32f w ust. 1 wyrazy" naczelnym i centralnym 
organom administracji rządowej, wojewodom, or
ganom samorządu terytorialnego" zastępuje się 
wyrazami "organom administracji rządowej, orga
nom jednostek samorząd u terytorialnego"; 

3) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 36. Tworzenie, przekształcenie i likwidacja 
publicznego zakładu opieki zd rowotnej 
następuje w drodze zarządze n ia właści
w ego org anu admini stracji rządowej albo 
w drodze uchwały właściwego organu 
jednostki samorządu terytorialnego, chy
ba że przepisy ustawy lub przepisy odręb
ne stanowią inaczej."; 

4) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37. Minister właściwy do spraw zdrowia po 
zasięgnięciu opinii organów samorządów 
zawodów medycznych ustala, w drodze 
rozporządzenia , plan rozmieszczenia szpi
tali publicznych."; 
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5) wart. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Projekt zarządzenia lub uchwały o likwidacji 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej wy
maga opinii wojewody oraz opinii właści
wych organów gminy i powiatu, których lud
ności zakład udziela świadczeń zdrowot
nych, a także sejmiku województwa, jeśli za
sięg działania zakładu obejmuje wojewódz
two lub jego znaczną część."; 

6) wart. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. W skład rady społecznej działającej przy pu
blicznych zakładach opieki zdrowotnej utwo
rzonych przez organy, o których mowa w 
art. 8 ust. 1-3, wchodzą: 

1) jako przewodniczący: 

a) przedstawiciel organu administracji 
rządowej - w zakładach utworzonych 
przez te organy, 

b) przewodniczący zarządu jednostki sa
morządu terytorialnego lub osoba 
przez niego wyznaczona - w zakładzie 
utworzonym przez organ gminy, po
wiatu lub samorządu województwa, 

2) jako członkowie: 

a) przedstawiciel wojewody - w zakła

dzie utworzonym przez organ gminy, 
powiatu lub samorządu województwa, 

b) przedstawiciele wyłonieni przez radę 
gminy lub radę powiatu, z zastrzeże
niem przepisu lit. c) - w liczbie okre
ślonej przez organ, który utworzył za
kład , 

c) przedstawiciele wyłonieni przez sejmik 
województwa - w zakładzie o woje
wódzkim obszarze działania - w liczbie 
nie przekraczającej 15 osób, 

d) osoby powołane przez organ, który 
utworzył takład o ogólnokrajowym lub 
ponadwojewódzkim obszarze działa
nia - w liczbie nie przekraczającej 

15 osób, w tym po jednym przedstawi
cielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Na
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

e) przedstawiciel rektora państwowej 
uczelni medycznej lub państwowej 
uczelni prowadzącej działalność dydak
tyczną i badawczą w dziedzinie nauk 
medycznych - w zakładzie, w którym 
oddział szpitalny jest użytkowany na 
cele kliniki tej uczelni ."; 

7) wart. 53a w ust. 2 wyraz "gminy" zastępuje się wy
razami "właściwej jednostki samorządu terytorial
nego"; 

8) w art. 57 wyraz "gmin" zastępuje się wyrazami 
"jednostek samorządu terytorialnego"; 

9) w art. 60 w ust. 6 wyraz "gminy" zastępuje się wy
razami "właściwej jednostki samorządu terytorial
nego"; 

10) w art. 63c w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "wojewodą, wój
tem (burmistrzem, prezydentem miasta)" zastępu 
je się wyrazami "przewodniczącym zarządu jed
nostki samorządu terytorialnego". 

Art. 78. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la
sach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, 
Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 127, poz. 627, 
z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 121, poz. 770 i Nr 160, 
poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5: 

a) w ust. 1 wyrazy "kierownik rejonowego urzędu 
rządowej administracji ogólnej, zwany dalej 
«kierownikiem urzędu rejonowego»," zastępuje 
się wyrazem "starosta", 

b) w ust. 3 wyrazy "Kierownik urzędu rejonowego" 
zastępuje się wyrazem "Starosta", 

c) w ust. 4 wyrazy "kierownika urzędu rejonowe
go" zastępuje się wyrazem "starostę"; 

2) w art. 9 w ust. 2 wyrazy "kierownik urzędu rejono
wego" zastępuje się wyrazem "starosta"; 

3) w art. 10: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "kierownik urzędu rejo
nowego" zastępuje się wyrazem "starosta", 

b) w ust. 2 wyrazy "rejonów rządowej administra
cji ogólnej" zastępuje się wyrazem "powiatów"; 

4) w art. 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) starosta, na wniosek właściciela lasu, po za
opiniowaniu przez nadleśniczego - w od
niesieniu do pozostałych lasów, wykonują
cy zadanie z zakresu administracji rządo
wej."; 

5) w art. 13 w ust. 3 w pkt 2 lit. a) wyrazy "kierownik 
urzędu rejonowego" zastępuje się wyrazem "sta
rosta" ; 

6) w art. 14 w ust. 5 wyrazy "kierownik urzędu rejono
wego" zastępuje się wyrazem "starosta"; 

7) w art. 14a w ust. 3 wyrazy "kierownik urzędu rejo
nowego" zastępuje się wyrazem "starosta"; 

8) w art. 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Minister właściwy do spraw środowiska, 
w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub 
pozbawia go tego charakteru, na wniosek 
Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez 
radę gminy - w odniesieniu do lasów stano
wiących własność Skarbu Państwa.", 

b) dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"la. Wojewoda, w drodze decyzji, uznaje las za 
ochronny lub pozbawia go tego charakteru, 
na wniosek starosty, uzgodniony z właści
cielem lasu i zaopiniowany przez radę gmi
ny - w odniesieniu do pozostałych la
sów."; 
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9) wart. 19 w ust. 3 wyrazy "kierownika urzędu rejo
nowego" zastępuje się wyrazami "starosty, wyko
nującego zadanie z zakresu administracji rządo
wej" ; 

10) wart. 21: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "wojewody i koszt bu
dżetu państwa" zastępuje się wyrazami "staro
sty, wykonującego zadanie z zakresu administra
cji rządowej", 

b) w ust. 2 wyrazy "wojewody i koszt budżetu pań
stwa" zastępuje się wyrazami "starosty, wyko
nującego zadanie z zakresu administracji rządo
wej", 

c) w ust. 5 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyra
zem " Starosta" ; 

11) wart. 22: 

a) w ust. 1 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zatwierdza, 
w drodze zarządzenia" zastępuje się wyrazami 
" Minister właściwy do spraw środowiska za
twierdza", 

b) w ust. 2 wyrazy" , w drodze zarządzenia," skre
śla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Minister właściwy w sprawach środowiska 
nadzoruje wykonanie planów urządzenia la
su dla lasów stanowiących własność Skarbu 
Państwa oraz wykonanie uproszczonych pla
nów urządzenia lasu dla lasów wchodzących 
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa ." , 

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu ad
ministracji rządowej, nadzoruje wykonanie 
zatwierdzonych uproszczonych planów urzą
dzenia lasów nie stanowiących własności 
Skarbu Pa ństwa."; 

12) w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Pozyskanie drewna w lasach nie stanowią
cych własności Skarbu Państwa, niezgodne 
z uproszczonym planem urządzenia lasu lub 
decyzją, o której mowa wart. 19 ust. 3, jest 
możliwe wyłącznie w przypadkach loso
wych; decyzję w tej sprawie, na wniosek 
właściciela lasu, wydaje starosta, wykonują
cy zadanie z zakresu administracji rządo

wej ."; 

13) wart. 24 wyrazy "kierownik urzędu rejonowego" 
zastępuje się wyrazem "starosta"; 

14) w art. 35a w ust. 2 w pkt 2 wyraz" rejonowych " za
stępuje się wyrazem " starostw"; 

15) w art. 36 w ust. 2 wyrazy " kierownik urzędu rejono
wego" zastępuje się wyrazami " starosta , wykonu
jący zadanie z zakresu administracji rządowej" ; 

16) wart. 38d wyrazy "kierownika urzęd u rejonowego" 
zastępuje się wyrazami "starosty, wykonującego 
zadanie z zakresu administracji rządowej"; 

17) wart. 58: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Środki funduszu leśnego, o którym mowa 
wart. 57 ust. 1 a, przeznacza się na zalesianie 
gruntów nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa oraz na cele określon e w ust. 2 pkt 2 
i 6 w lasach znajdujących się w zarządzie par
ków narodowych.", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych 
starostów w zakresie rocznego planu zalesia
nia gruntów nie stanowiącyc h własności 

Skarbu Państwa. " 

Art. 79. W ustawie z dnia 10 października 1991 r. 
o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych , aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycz
nym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 
i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. 
Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, 
poz. 554 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) w tytule ustawy oraz wart. 22 użyte w różnych przy
padkach wyrazy "nadzór farmaceutyczny" zastę
puje się użytymi w odpowiednich przypadkach wy
razami "Inspekcja Farmaceutyczna"; 

2) w art. 33 w ust. 4, w art. 38 w ust. 2 i w art. 40 w ust. 1 
użyte w różnych przypadkach wyrazy "wojewódzki 
inspektor nadzoru farmaceutycznego" zastępuje 
się użytymi w odpowiednich przypadkach wyraza
mi "wojewódzki inspektor farmaceutyczny"; 

3) wart. 41 w pkt 2 oraz wart. 45 w ust. 2 wyrazy" pań
stwowego nadzoru farmaceutyczneg o" zastępuje 
się wyrazam i )nspekcji Farmaceutycznej"; 

4) w art. 42 w ust. 2 po wyrazie "opini i" dodaje się wy
raz "jednostki"; 

5) w tytule rozdziału 6, wart. 50 oraz wart. 52 użyte 
w różnych przypadkach wyrazy " Państwowy Nad
zór Farmaceutyczny" zastępuje się użytymi w od
powiednich przypadkach wyrazami "Inspekcja Far
maceutyczna " ; 

6) art. 51 otrzymuje brzmienie: 

,,Art. 51. Do zadań Inspekcji Farmaceutycznej nale
ży w szczególności: 

1) kontrolowanie warunków wytwarza
nia, transportu, przeładunku i prze
chowywania środków farmaceutycz
nych i materiałów medycznych, 

2) kontrolowanie aptek i innych jedno
stek prowadzących obrót detaliczny 
i hurtowy środkami farmaceutyczny
mi i materiałami medycznymi, 

3) współpraca z samorządem aptekar
skim w sprawowaniu nadzoru nad 
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wykonywaniem zawodu aptekarza 
i technika farmaceutycznego, 

4) współpraca z samorządem lekarskim 
i lekarsko-weterynaryjnym, 

5) kontrolowanie jakości leków sporzą
dzonych i wytwarzanych w aptekach, 

6 ) kontrolowanie właściwego oznako
wania, informacji i reklamy środków 
farmaceutycznych i materiałów me
dycznych, 

7 ) kontrolowanie obrotu środkami odu
rzającymi , psychotropowymi i prekur
sorami, 

8) współpraca ze specjalistycznym ze
społem konsultantów do spraw far
macji : krajowym, regionalnym i woje
wódzkim, 

9 ) ocena obecnego i perspektywiczneg o 
zaopatrzenia w środki farmaceutycz
ne i materiały medyczne, 

10) analiza wyników badań jakości środ
ków farmaceutycznych i materiałów 
medycznych, 

11) opiniowanie przydatności lokalu prze
znaczonego na aptekę lub hurtownię 
oraz placówkę obrotu pozaaptecznego, 

12) wyrażanie zgody na uruchomienie ap
teki i hurtowni."; 

7) wart. 52 w ust. 2, wart. 53, wart. 61 oraz wart. 62 
w ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Kra
jowy Inspektor Farmaceutyczny" zastępuje się uży
tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 
"Główny Inspektor Farmaceutyczny"; 

8) w art. 53 w ust. 2 oraz wart. 69 wyrazy "nadzoru 
farmaceutyczn ego " zastępuje się wyrazami " In
spekcji Farmaceutycznej" ; 

9) art. 54 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 54. 1. Zadania Inspekcji Farmaceutycznej 
określone wart. 51 wykonują organy: 

1) Główny Inspektor Farmaceutyczny, 
jako centralny organ administracji 
rządowej, 

2) wojewoda przy pomocy wojewódz
kiego inspektora farmaceutyczneg o 
jako kierownika wojewódzkiej in
spekcji farmaceutycznej, wchodzącej 
w skład zespolonej administracji wo
jewódzkiej. 

2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
wykonuje w imieniu wojewody zadan ia 
i kompetencje Inspekcji Farmaceutycz
nej określone w ustawie i przepisach 
odrębnych. 

3. W rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w sprawach zwią
zanych z wykonywaniem zadań i kom
petencji Inspekcji Farmaceutycznej, or-

ganem właściwym jest, jeżeli ustawa 
nie stanowi inaczej, wojewódzki in
spektor farmaceutyczny i jako organ 
wyższego stopnia Główny Inspektor 
Farmaceutyczny." ; 

10) art. 55 otrzym uje brzmienie: 

" Art. 55. 1. Wojewódzkiego inspektora farmaceu
tycznego powołuje i odwołuje wojewo
da w porozumieniu z Głównym Inspek
torem Farmaceutycznym. Kandydata 
na stanowisko wojewódzkiego inspek
tora farmaceutycznego wyłania się 

w wyniku postępowania konkursowe
go, którego zasady i tryb określi, w dro
dze rozporządzenia, minister właściwy 
do spraw zdrowia w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw ad
ministracji publicznej. 

2. Zastępcę wojewódzkiego inspektora 
farmaceutyczn ego powołuje i odwołu

je wojewoda na wniosek wojewódzkie
go inspektora farmaceutycznego. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny mo
że w każdym czasie odwołać woje
wódzkiego inspektora farmaceutyczne
go, jeżeli przemawia za tym interes 
służby, a w szczególności, jeżel i działal 

ność inspektora, o którego chodzi, lub 
podległej mu jednostki może zagrozić 
prawidłowemu wykonywaniu zadań In
spekcji Fa rmaceutycznej, a zwłaszcza 

naruszyć bezpieczeństwo wytwarzania 
środków farmaceutycznych i materia
łów medycznych albo obrotu nimi lub 
ich jakość, na terenie właściwości da
nej jednostki. Odwołanie w tym trybie 
następuje w drodze decyzji administra
cyjnej i wymaga szczegółowego uza
sadnienia na piśmie."; 

11) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 56. 1. Zadania Inspekcji Farmaceutycznej mo
gą wykonywać osoby spełniające wa
runk i określone w ust. 2, zwane dalej 
"inspektorami farmaceutycznymi". 

2. Inspektorem farmaceutycznym może 

być osoba, która spełnia wymagania 
przewidziane odrębnymi przepisami 
dla pracowników administracji rządo

wej oraz: 

1) uzyskała w kraju dyplom magistra 
farmacji bądż uzyskała za granicą dy
plom uznany w kraju za równorzęd
ny, 

2) posiada co najmniej pięć lat praktyki 
zgodnej z kierunkiem wykształcenia. 

3. Inspektorzy farmaceutyczni przy wyko
nywaniu zadań Inspekcji Farmaceu
tycznej kierują się zalecenia mi Główne

go Inspektora Farmaceutycznego. 
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4. Inspektor farmaceutyczny zobowiąza
ny jest do uczestnictwa w szkoleniach 
dotyczących zagadnień wynikających 

z zakresu wykonywanych zadań."; 

12) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 57. 1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
kieruje wojewódzkim inspektoratem in
spekcji farmaceutycznej . 

2. Przy wojewódzkim inspektorze farma
ceutycznym może działać laboratorium 
kontroli jakości leków, prowadzone 
w formie zakładu budżetowego. "; 

13) art. 60 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 60. 1. W razie stwierdzenia naruszenia wyma
gań dotyczących warunków wytwarza
nia, przechowywania i obrotu środkami 
farmaceutycznymi i materiałami me
dycznymi, wojewódzki inspektor far
maceutyczny nakazuje, w drodze decy
zji, usunięcie w ustalonym terminie 
stwierdzonych uchybień. 

2. Jeżeli naruszenia, o których mowa 
w ust. 1, mogą powodować bezpośred 

nio zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
nakazuje unieruchomienie wytwórni 
bądż jej części, hurtowni farmaceutycz
nej, apteki albo innej placówki obrotu 
środkami farmaceutycznymi lub mate
riałami medycznymi lub wycofanie 
z obrotu środka farmaceutycznego lub 
materiału medycznego."; 

14) w art. 61 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, 
w drodze rozporządzenia , szczegółowe zasa
dy i tryb wstrzymywania i wycofywania z ob
rotu środków farmaceutycznych i materia
łów medycznych ."; 

15) w art. 62 w ust. 1 w pkt 1 wyraz "producenta" za
stępuje się wyrazem "wytwórcę" ; 

16) skreśla się art. 65. 

Art. 80. W ustawie z dnia 16 pażdziernika 1991 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. 
Nr54, poz. 254, z 1994 r. Nr89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, 
poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, 
poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 133, 
poz. 885) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 wyrazy "państwowych oraz samorządu te
rytorialnego" zastępuje się wyrazami "administra
cji publicznej"; 

2) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "państwowych oraz samo
rządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "ad
ministracji publicznej"; 

3) wart. 6 w pkt 2 przecinek zastępuje się kropką i skre
śla się pkt 3; 

4) wart. 8 w ust. 1 wyrazy "terenowego organu rzą
dowej administracji ogólnej" zastępuje się wyraza
mi "organu administracji rządowej"; 

5) wart. 9 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2; 

6) wart. 12 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "samorządowego" 
zastępuje się wyrazem "województwa"; 

7) wart. 23: 

a) w ust. 3 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się 
wyrazem "Wojewoda ", 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Wojewoda w uzgodnieniu z ministrem wła

ściwym do spraw środowiska może znieść 
ochronę rezerwatową. ", 

c) w ust. 4 wyrazy "Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się 
wyrazem "wojewodę", 

d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu : 

,,5. Jeżeli obowiązek utworzenia rezerwatu wy
nika z zobowiązań międzynarodowych, 

a wojewoda takiego rezerwatu nie utworzył, 
minister właściwy do spraw środowiska mo
że uznać, w drodze rozporządzenia, za rezer
wat przyrody obszar, w granicach którego 
znajdują się siedliska, gatunki roślin i zwie
rząt uznane za ginące lub zagrożone wyginię
ciem, jak również elementy przyrody nieoży
wionej mające istotną wartość ze względów 
naukowych, przyrodniczych, kulturowych 
lub krajobrazowych. Rozporządzenie określa 
nazwę, położenie, szczególne cele ochrony, 
ograniczenia, zakazy i nakazy przewidziane 
wart. 37 ust. 1 oraz organ sprawujący bezpo
średnio nadzór nad rezerwatem . 

6. Dla rezerwatu przyrody, o którym mowa 
w ust. 5, sporządza się plan ochrony, zatwier
dzany przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. " ; 

8) wart. 24 w ust. 4 skreśla się kropkę i dodaje się wy
razy "po uzgodnieniu z zainteresowanymi organa
mi jednostek samorządu terytorialnego."; 

9) w art. 39: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Minister właściwy do spraw środowiska pro
wadzi rejestr parków narodowych.", 

b) w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy "oraz rejestr 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych 
i obszarów chronionego krajobrazu", 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Starosta wykonując zadanie z zakresu admi
nistracji rządowej prowadzi rejestr pomni
ków przyrody, stanowisk dokumentacyj
nych, użytków ekologicznych oraz zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych ." ; 
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10) wart. 44 wyraz "wojewody" zastępuje się wyraza
mi "starosty wykonującego zadania z zakresu ad
ministracji rządowej"; 

11) w art. 47 wyraz "Wojewoda" zastępuj e się wyraza
mi "Starosta, wykon u j ąc zadanie z zakresu adm ini
stracji rządowej"; 

12) w art. 49 w ust. 2 wyraz "wojew oda " z astępuj e się 
wyrazem "starosta". 

Art. 81. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, 
poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, 
poz. 484) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 16 w ust. 3 wyrazy " rejonowego organu rzą
dowej administracji ogólnej" zastępuje się wyraza
mi "starosty wykonującego zadanie z zakresu ad
ministracji rządowej" ; 

2) wart. 24: 

a) w ust. 4 wyrazy "rejonowy organ rządowej ad
ministracj i ogólnej" zastępuje się wyrazami 
"starosta wykonujący zadanie z zakresu admini
stracji rządowej" , 

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzm ienie: 

,,1) jednostce samorządu terytorialnego - na 
cele związane z inwestycjami infrastruktural 
nymi służącymi wykonywaniu ich zadań 
własnych, " . 

Art. 82. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu dz i ałalności kultural 
nej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943) 
wprowadza się następujące zm iany: 

l)wart.l: 

a) w ust. 3 wyraz "państwowej" zastępuje się wy
razem " rządowej", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Mecenat, o którym mowa w ust. 2 i 3, spra
wują także organy jednostek samorządu te
rytorialnego w zakresie ich właściwości."; 

2) w art. 6 wyrazy "państwo lub gmina" zastępuje się 
wyrazami "administracja rządowa lub jednostki sa
morządu terytorialnego" ; 

3) w art. 7a ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 

" 1. M inister właściwy do spraw ku Itu ry oraz i n
ni ministrowie, w odniesieniu do podległych 
im ośrodków i instytucji kultury, w uzgodnie
niu z ministrem właściwym do spraw kult u
ry, a także jednostki samorządu terytorial ne
go mogą ustanawiać i przyznawać doroczne 
nagrody za osi ąg ni ęcia w dziedzin ie twór
CZOSCI artystycznej, upowszech niania 
i och rony kultury." 

,,3. Minister właściwy do spraw kultury, w dro
dze rozporządzenia , a organy samorządu te-
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rytorialnego w drodze uchwały, określą 
szczegółowe zasady i tryb przyznawania na
gród, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ich 
wysokość. " ; 

4) w art. 7b ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,1. Minister właściwy do spraw kultury oraz in 
ni ministrowie, w odnies ien iu do podleg łych 
im ośrodków i instytucji kultury, a także jed
nostki samorządu terytorialnego, mogą 

przyznawać stypendia osobom zajmującym 
się twórczością artystyczną, upowszechnia
niem i ochroną dóbr kultury." 

,,3. Minister właściwy do spraw kultury, w dro
dze rozporządzenia, a organy samorządu te
rytorialnego w drodze uchwały, określą 
szczegółowe zasady i tryb przyznawania sty
pendiów, o których mowa w ust. 1, oraz ich 
wysokość . " ; 

5) w art. 8 wyrazy "Naczelne i central ne organy admi
nistracji państwowej oraz w ojewodow ie" zastępu
je się wyrazam i " Min istrowie oraz kierownicy urzę
dów centralnych"; 

6) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9.1. Jednostki samorządu terytorialnego or
ganizują działal n ość ku ltural n ą , tworząc 
samorządowe instytucje kultury, dla któ
rych prowadzenie takiej działalności jest 
podstawowym celem statutowym. 

2. Prowadzenie działalności kulturalnej jest 
zadaniem własnym jednostek samorzą
du terytorialnego o charakterze obo
wiązkowym . " ; 

7) wart. 10 w ust. 2 wyraz "komunalną" zastępuje się 
wyrazem "samorządową" ; 

8) w art. 13: 

a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "w tym zasa
dy współpracy ze społecznym ruchem kultural 
nym," 

b) w ust. 3 po wyrazie "opinii" dodaje się wyrazy 
"organizatora oraz opinii"; 

9) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzm ieniu : 

"Art. 14a. 1. Tworzy się wykaz obiektów stanowią
cych własność Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego, 
w których prowadzona jest, jako pod
stawowa, działalność kulturalna lub 
które dla takiej działalności zostały 
wybudowane i nie mogą być przezna
czone do prowadzen ia wyłącznie innej 
d ziałalności podstawowej. 

2. M inister właściwy do spraw kultu ry 
o k reś l i , w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady wp isywania 
obiektów do wykazu, o którym mowa 
w ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw kultury 
ustali, w drodze rozporządzenia, wy-
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10) wart. 15: 

kaz obiektów, o których mowa 
w ust. 1."; 

a) w ust. 3 wyraz "komunalnej" zastępuje się wyra
zem "samorządowej", a wyrazy "zarządzenia, li
stę komunalnych" zastępuje się wyrazami "roz
porządzenia, listę samorządowych", 

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Organizator może powierzyć zarządzanie 

instytucją kultury osobie fizycznej lub praw
nej. Powierzenie zarządzania następuje na 
podstawie umowy o zarządzaniu instytucją 
kultury zawartej między organizatorem 
a zarządcą na czas oznaczony, nie krótszy 
niż trzy lata (kontrakt menedżerski) . Jeżeli 
zarządcą jest osoba prawna, umowa po
winna przewidywać, kto w jej imieniu bę
dzie dokonywał czynności zarządu. Do 
umów stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przed
siębiorstwach państwowych (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, 
Nr 101 , poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. 
Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, 
poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, 
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr95, poz. 474 i Nr 154, 
poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, 
poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 
oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, 
poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 oraz Nr 123, 
poz. 777). ", 

c) w ust. 5 w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub 21c"; 

11) w art. 19 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu : 

"la. Nie podlegają połączeniu instytucje kultury 
prowadzące gospodarkę finansową w opar
ciu o odmienne zasady finansowania."; 

12) w art. 21 w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy 
" ,z zastrzeżeniem przepisu art. 19 ust. la"; 

13) wart. 21a: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1. Minister lub kierownik urzędu centralnego 
administracji rządowej może powierzyć jed
nostce samorządu terytorialnego, za jej zgo
dą, prowadzenie instytucji kultury. Instytucja 
taka pozostaje państwową instytucją kultury 
i otrzymuje konieczne do wykonania zadań 
środki finansowe . 

2. Minister lub kierownik urzędu centralnego 
administracji rządowej może przekazać jed
nostce samorządu terytorialnego, na jej 
wniosek, państwową instytucję kultury w ce
lu wykonywania zadań własnych tej jednost
ki samorządu terytorialnego w zakresie dzia
łalności kulturalnej . Przekazanie następuje 
w drodze porozumienia." , 

b) w ust. 3 wyrazy "przez gminę" zastępuje się wy
razami "przez jednostkę samorządu terytorial 
nego" , 

c) w ust. 4 wyrazy "prowadzonego przez wojewo
dę i wpisania do rejestru prowadzonego przez 
gminę" zastępuje się wyrazami "prowadzonego 
przez organ administracji rządowej i wpisania 
do rejestru jednostki samorządu terytorialne
go", a wyraz "komunalnej" zastępuje się wyra
zem "samorządowej", 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Mienie przekazywanej instytucji kultury na
bywa nieodpłatnie właściwa jednostka sa
morządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 
21 b.", 

e) skreśla się ust. 7; 

14) art. 21b otrzymuje brzmienie: 

"Art. 21 b. 1. W przypadku likwidacji samorządowej 
instytucji kultury, przekazanej w-trybie 
art. 21a ust. 2- 6, jednostka samorzą
du terytorialnego jest obowiązana 
zwrócić właściwemu organowi admi
nistracji rządowej mienie otrzymane 
na podstawie art. 21 a ust. 5 i 6. 

2. Na wniosek jednostki samorządu tery
torialnego organ administracji rządo
wej, w drodze decyzji administracyj
nej, może zwolnić jednostkę samorzą
du terytorialnego od tego obowiązku 
w części lub w całości; zwolnienie nie 
dotyczy obiektów wpisanych do reje
stru, o którym mowa wart. 14 ust. 4."; 

15) skreśla się art. 21 c; 

16) wart. 22 w ust. 1 po wyrazie " kultury" stawia się 
kropkę, a wyrazy "po zasięgnięciu opinii sejmiku 
samorządowego właściwego ze względu na siedzi
bę instytucji kultury" skreśla się; 

17) wart. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Przychodami instytucji kultury są wpływy 
z prowadzonej działalności, w tym ze sprze
daży składników majątku ruchomego, z wy
jątkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i art. 
4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie 
dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. 
Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 5, poz. 
24, Nr 88, poz. 554 i Nr 115, poz. 741), oraz 
z najmu i dzierżawy składników majątko
wych, dotacje z budżetu , środki otrzymane 
od osób fizycznych i prawnych oraz z innych 
źródeł." ; 

18) w art. 32 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Instytucje kultury, których organizatorem 
są jednostki samorządu terytorialnego, mo
gą prowadzić ponadto działalność instruk
tażowo-metodyczną dla pracowników in
stytucji kultury, w zakresie zadań, o których 
mowa w ust. 2. " ; 

19) wart. 34 w ust. 1 i 7 wyraz "właściwego " zastępu
je się wyrazem "właściwej" . 
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20) dodaje się art. 39a w brzmieniu: 

"Art. 39a. Do dnia 31 grudnia 2002 r. termin na po
danie informacji o zamiarze i przyczy
nach likwidacji wszystkich instytucji kul
tury, określony wart. 22 ust. 2, nie może 
być krótszy niż 12 miesięcy." 

Art. 83. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal 
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) 
wart. 19 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecin
kiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów." 

Art. 84. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochro
nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, 
poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 oraz z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153 i Nr 123, poz. 776) wprowadza się następują

ce zmiany: 

1) wart. 4: 

a) w ust. 1 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal 
nej" zastępuje się wyrazami "marszałek woje
wództwa", 

b) ust. la otrzym uje brzmienie: 

" 1 a. Marszałek województwa, o którym mowa 
w ust. 1, określa warunki zwrotu jednorazo
wego świadczenia przez pracodawcę.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Wypłaty jednorazowego świadczenia doko
nuje pracodawca określony w ust.l, zgodnie 
z wykazem pracowników, zatwierdzonym 
przez marszałka województwa, właściwego 
ze względu na siedzibę pracodawcy. Przepi
sy art. 9 i art. 10 ust. 1 i 2 stosuje się odpo
wiednio ."; 

2) wart. 7: 

a) w ust. 1 b wyrazy "dyrektorowi wojewódzkiego 
urzędu pracy" zastępuje się wyrazami "kierow
nikowi wojewódzkiej jednostki organizacyjnej 
właściwej w sprawach zatrudnienia i przeciw
działan ia bezrobociu," 

b) w ust. 2 wyrazy "Dyrektor wojewódzkiego urzę
du pracy" zastępuje się wyrazam i "Kierownik 
wojewódzkiej jednostki organizacyjnej właści 
wej w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania 
bezrobociu" , 

c) w ust. 3: 
- wyrazy "dyrektorowi wojewódzkiego urzędu 

pracy" zastępuje się wyrazami "kierownikowi 
wojewódzkiej jednostki organizacyjnej wła 

ściwej w sprawach zatrudnienia i przeciwdzia
łania bezrobociu", 

- wyrazy "dyrektor wojewódzkieg o urzędu pra
cy" zastępuje się wyrazami " kierownik woje
wódzkiej jednostki organizacyjnej właściwej 
w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania 
bezrobociu"; 

3) wart. 8 w ust. 1 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego 
urzędu pracy" zastępuje się wyrazami "marszałek 
województwa"; . 

4) w art. 12 w ust. 4 wyrazy "dyrektorzy wojewódzkich 
urzędów pracy" zastępuje się wyrazami "ma rszał
kowie województw" ; 

5) wart. 15 w ust. 2 w pkt 1 a wyrazy "dyrektorów wo
jewódzkich urzędów pracy" zastępuje się wyraza
mi "marszałków województw". 

Art. 85. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, 
poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 
i Nr 141, poz. 943) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmie
niu: 

"Art. 3a. Agencja jest właściwa dla gospodarowania 
funduszami Unii Europejskiej i innymi fun
duszami pochodzącymi z pomocy zagra
nicznej przekazywanej na podstawie umów 
Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na reali
zację zadań określonych wart. 3 ust. 1." 

Art. 86. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 , z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111 , 
poz. 726 i Nr 133, poz. 885) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1)wart. 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a koncesji udziela 
minister właściwy do spraw środowiska.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie 
i wydobywan ie kopal in pospolitych, z wyjąt

kiem takiej działalnośc i wykonywanej w gra
nicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej, oraz na działalność, o której mowa 
wart. 15 pkt 4, udziela wojewoda, z zastrze
żeniem ust. 2a .", 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie 
i wydobywanie kopalin pospolitych na po
wierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewi
dywanym rocznym wydobyciu nie przekra
czającym 10000 m 3, z wyjątkiem takiej dzia
łalności wykonywanej w granicach obsza
rów morskich Rzeczypospo litej Polskiej, 
udziela starosta .", 

d) w ust. 4 wyrazy "organu samorządu terytorial
nego" zastępuje się wyrazami "wójta, burmi
strza lub prezydenta miasta", 

e) w ust. 5 wyrazy "organem samorządu terytorial
nego" zastępuje się wyrazami "wójtem, burmi
strzem lub prezydentem miasta"; 

2) wart. 24 w ust. 4 wyrazy "organem samorządu te
rytorialnego" zastępuje się wyrazami "wójtem, 
burmistrzem lub prezydentem miasta"; 
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3) wart. 33 ust. 1, art. 36, art. 45 ust. 1, art. 47 ust. 2 
i 5, art. 102, art. 104, art. 105, art. 105a ust. 1 i 2 oraz 
w tytule rozdziału 1 działu VI wyraz "państwowej" 
skreśla się; 

4) wart. 33 w ust. 2 wyrazy "organu samorządu tery
torialnego" zastępuje się wyrazami "wójta, burmi
strza lub prezydenta miasta"; 

5) wart. 35 w ust. 1 po wyrazie "wojewodzie" dodaje 
się przecinek i wyraz "staroście"; 

6) wart. 35 ust. 3, art. 38 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 5, art. 59 
ust. 2, art. 60, 64 ust. 4, art. 67 ust. 1, art. 69 ust. 4, 
art. 71, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 81 ust. 4, art. 
90 ust. 1, art. 105a ust. 3, art. 109 ust. 1 i 4, art. 110, 
art. 112, art. 113 ust. 1, art. 114 ust. 1 i 2, art. 115 
ust. 1 i 2, art. 116 i art. 117 ust. 1 oraz w tytule roz
działu 2 działu VI wyraz "państwowego" skreśla 
się; 

7) wart. 45 w ust. 4 wyrazy "Minister Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępu
je się wyrazami "minister właściwy do spraw śro
dowiska"; 

8) wart. 47 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
żądać nieodpłatnego udostępniania infor
macji, o których mowa w ust. 1, jeżeli doty
czą one ich terytorium i są niezbędne do wy
konywania ich zadań. Informacje uzyskane 
w tym trybie nie mogą być wykorzystywane 
przez jednostki samorządu terytorialnego do 
prowadzenia działalności gospodarczej ani 
udostępniane innym podmiotom."; 

9) wart. 64 w ust. 5 wyrazy "organu samorządu tery
torialnego" zastępuje się wyrazami "wójta, burmi
strza lub prezydenta miasta"; 

10) wart. 81 w ust. 3 wyrazy "organem samorządu te 
rytorialnego" zastępuje się wyrazami "wójtem, 
burmistrzem lub prezydentem miasta"; 

11) tytuł działu VI otrzymuje brzmienie "Organy admi 
nistracji geologicznej i nadzoru górniczego"; 

12) art. 101 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 101. Organami administracji geologicznej są: 

1) Minister właściwy do spraw środo
wiska działający przy pomocy 
Głównego Geologa Kraju, 

2) wojewodowie, 

3) starostowie."; 

13) art. 103 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 103. 1. Starostowie działają jako organy 
pierwszej instancji w sprawach należą
cych do właściwości administracji 
geologicznej, o ile nie zostały one za
strzeżone dla wojewodów lub ministra 
właściwego do spraw środowiska. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze roz
porządzenia, organy administracji 
geologicznej właściwe do: 

1) stwierdzania kwalifikacji osób, 
o których mowa wart. 31, 

2) zatwierdzania projektów prac geo
logicznych, o których mowa w 
art. 33, 

3) zatwierdzania dokumentacji geolo
gicznych, 

4) zatwierdzania kryteriów bilansowo
ści zasobów złóż kopalin, 

5) wyrażania zgody na przeniesienie 
praw do informacji uzyskiwanych 
w wyniku prowadzenia prac geolo
gicznych."; 

14) art. 106 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 106. 1 . Organarni nadzoru górniczego w od
niesieniu do wydobywania kopalin 
podstawowych oraz kopalin pospoli
tych w granicach obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1) Prezes Wyższego Urzędu Górnicze
go, 

2) dyrektorzy okręgowych urzędów 

górniczych oraz specjalistycznych 
urzędów górniczych . 

2. Orgpnami nadzoru górniczego w od
niesieniu do wydobywania kopalin 
pospolitych są: 

1) minister właściwy do spraw środo
wiska, 

2) wojewodowie, 

3) starostowie. 

3. Organami nadzoru górniczego w od
niesieniu do bezzbiornikowego maga
zynowania substancji w górotworze 
oraz składowania odpadów w pod
ziemnych wyrobiskach górniczych są 
organy określone w ust. 1. 

4. Organami nadzoru górniczego w od
niesieniu do wydobywania surowców 
mineralnych znajdujących się w odpa
dach powstałych po robotach górni
czych oraz po procesach wzbogacania 
kopalin są organy określone w 
ust. 2."; 

15) w art. 109 w ust. 3 po wyrazie "wojewodowie" do
daje się wyrazy "lub starostowie, w zakresie ich 
właściwości" ; 

16) po art. 157 dodaje się art. 157a w brzmieniu: 

"Art.157a. 1. Ilekroć w przepisach ustawy mówi się 
o starostach, rozumie się przez to 
burmistrzów i prezydentów miast na 
prawach powiatów. 

2. Przepisy ustawy dotyczące powiatów 
stosuje się odpowiednio do miast na 
prawach powiatów." 
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Art. 87. W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosun
ku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 8: 

a) w ust. 2 i 5 wyrazy " rządowej administracji ogól
nej" zastępuje się wyrazami "administracji rzą
dowej", 

b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "Minister-Szef Urzędu 
Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "mini
ster właściwy do spraw wyznań religijnych " ; 

2) użyty wart. 27 w ust. 1 i wart. 44 w ust . 6 w różnych 
przypadkach i liczbie wyraz " gmina" zastępuje się 
wyrazami "jednostek samorządu terytorialnego" ; 

3) wart. 36 w ust. 2 wyrazy "terenowego organu rzą

dowej administracji ogólnej" zastępuje się wyraza
mi "właściwego organu ". 

Art. 88. W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosun
ku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 15 po wyrazie " państwowe " dodaje się wy
raz" , samorządowe" ; 

2) w art. 18 w ust. 1 wyraz "gminy" zastępuje się wy
razami "jednostek samorządu terytorialnego" . 

Art. 89. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zago
spodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przeję
tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, 
poz. 363) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Wojewoda dokonuje zbycia nieruchomości 
w drodze darowizny na rzecz gminy, powia
tu lub samorządu województwa na wniosek 
zarządów tych jednostek. Pierwszeństwo na
bycia nieruchomości przysługuje gminie, 
a w następnej kolejności powiatowi i samo
rządowi województwa ." , 

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a . Wojewoda powiadamia o zamiarze zby
cia, o którym mowa w ust. 4, wyznaczając 
jednostkom samorządu terytorialnego 
30-dniowy termin do złożenia wniosku 
o nabycie nieruchomości. Niezłożenie wnio
sku w tym terminie rozumie się jako rezy
gnację z nabycia nieruchomości."; 

2) wart. 9 wyrazy "rejonowego organu rządowej ad
ministracji ogólnej i urzędu gminy" zastępuje się 
wyrazami "wojewody i jednostek samorządu tery
torialnego" ; 

3) użyty wart. 18 w ust. 1 i wart. 23 w różnych przy
padkach i liczbach wyraz "gmina" zastępuje się 

użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach 
wyrazami "jednostka samorządu terytorialnego". 

Art. 90. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, 
poz. 465, Nr 106, poz. 496, Nr 146, poz. 680, z 1997 r. 
Nr 88, poz. 554 i Nr 111 , poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, 
poz. 118) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 wyraz "państwowej" zastępuje się wyra
zem "publicznej"; 

2) wart. 3: 

a) w pkt 7 skreśla się wyraz" , modernizacji", 

b) w pkt 8 na końcu dodaje się wyrazy "przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowla
nych innych niż użyto w stanie pierwotnym," 

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

,,17) właściwym organie - należy przez to rozu 
mieć organy administracji architektonicz
no-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej 
w rozdziale 8, " ; 

3) wart. 12 w ust. 1 w pkt 6 i w ust. 4 skreśla się wy
raz "państwowego" ; 

4) wart. 33: 

a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 4 w brzmieniu : 

,,4) w przypadku obiektów usytuowanych na te
renach zamkniętych i terenach, o których 
mowa wart. 82 ust . 3 pkt 1, postanowienie 
o uzgodnieniu z organem administracji ar
chitektoniczno-budowlanej, o którym mowa 
wart. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań 
w zakresie : 

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów bu
dowlanych projektowanych od strony 
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicz
nych, 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej 
dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza 
granice terenu zamkniętego, portów mor
skich i przystani morskich, a także podłą
czeń tych obiektów do sieci użytku pu
blicznego." , 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu : 

,,2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 
pkt 4, nie przysługuje zażalenie . "; 

5) wart. 56 w ust. 1 w pkt 1 i 2 skreśla się wyraz "Pań
stwowej" ; 

6) art. 74 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 74. Postępowanie wyjaśniające w sprawie 
przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi 
właściwy organ nadzoru budowlanego."; 

7) wart. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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,,2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie bu
dowlanej właściwy organ nadzoru budowla
nego wyższego stopnia oraz Głównego In
spektora Nadzoru Budowlanego,"; 

8) art. 77 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 77. Organy, o których mowa wart. 76 ust. 1 
pkt 2, mogą przejąć prowadzenie postę
powania wyjaśniającego przyczyny i oko
liczności powstania katastrofy budowla
nej." ; 

9) rozdział 8 otrzymuje brzmienie: 

"Rozdział 8 

Organy administracji 
architektoniczno-budowlanej 

i nadzoru budowlanego 

Art. 80. 1. Zadania administracji architektonicz
no-budowlanej wykonują, z zastrzeże
niem ust. 3 i 4, następujące organy: 
1) starosta, 
2) wojewoda, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budow

lanego. 

2. Zadania nadzoru budowlanego wyko
nują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nastę
pujące organy: 
1) powiatowy i nspektor nadzoru bu

dowlanego, 
2) wojewoda przy pomocy wojewódz

kiego inspektora nadzoru budowla
nego jako kierownika wojewódzkie
go nadzoru budowlanego, wcho
dzącego w skład zespolonej admi
nistracji wojewódzkiej. 

3) Główny Inspektor Nadzoru Budow
lanego. 

3. Administrację architektoniczno-bu-
dowlaną i nadzór budowlany w dzie
dzinie transportu kolejowego sprawu
ją okręgowi inspektorzy kolejnictwa 
oraz Główny Inspektor Kolejn ictwa, 
jako centralny organ administracji rzą
dowej w dziedzinie transportu kolejo
wego. 

4. Administrację architektoniczno-bu-
dowlaną i nadzór budowlany w dzie
dzinie górnictwa sprawują organy 
określone w odrębnych przepisach. 

Art. 81. 1. Do podstawowych obowiązków orga
nów administracji architektoniczno
-budowlanej i nadzoru budowlanego 
należy: 

1) nadzór i kontrola nad przestrzega
niem przepisów prawa budowlane
go, a w szczególności: 
a) zgodności zagospodarowania te

renu z miejscowymi planami za
gospodarowania przestrzennego 
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oraz wymaganiami ochrony śro
dowiska, 

b) warunków bezpieczeństwa ludzi 
i mienia w rozwiązaniac h przyję
tych w projektach budowlanych, 
przy wykonywaniu robót budow
lanych oraz utrzymywaniu obiek
tów budowlanych, 

c) zgodności rozwiązań architekto
niczno-budowlanych z przepisa
mi techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Nor
mami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

d) właściwego wykonywa nia sa
modzielnych funkcji technicz
nych w budownictwie, 

e) wprowadzania do obrotu i stoso
wania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i sto
sowania w budownictwie, 

2) wydawanie decyzji admin istracyj
nych w sprawach określonych usta
wą, 

3) prowadzenie ujednoliconej ewi 
dencji rozpoczynanych i oddawa
nych do użytkowania obiektów bu
dowlanych. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b). c) i e) nie 
stosuje się do budownictwa doświad
czalnego, wykonywanego na za
mkniętych terenach badawczych. 

3. Organy administracji architekton icz
no-budowlanej i nadzoru budowlane
go kontrolują posiadanie przez osoby 
wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie upraw
nień do pełnienia tych funkcji. 

4. Organy administracji architektonicz
no-budowlanej i nadzoru budowlane
go przy wykonywaniu obowiązków 
określonych przepisami prawa bu
dowlanego mogą dokonywać czyn
ności kontrolnych. Protokolarne usta
lenia dokonane w toku tych czynności 
stanowią podstawę do wydania decy
zji oraz podejmowania innych środ

ków przewidzianych w przep isach 
prawa budowlanego. 

Art. 81a. 1. Organy nadzoru budowla nego lub 
osoby działające z ich upoważnienia 
mają prawo wstępu: 

1) do obiektu budowlanego, 

2) na teren : 
a) budowy, 
b) zakładu pracy, 
c) na którym jest prowadzona dzia

łalność gospodarcza polegająca 
na obrocie wyrobami budowla
nymi . 
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2. Czynności kontrolne związane z wyko
nywaniem uprawnień organów nad
zoru budowlanego przeprowadza się 
w obecności kierownika budowy lub 
robót, kierownika zakładu pracy lub 
wyznaczonego pracownika, dostawcy 
wyrobów budowlanych, w rozumie
niu przepisów o badaniach i certyfika
cji, bądź osób przez nich upoważnio
nych albo w obecności właściciela lub 
zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkal
nym - w obecności pełnoletniego 

domownika i przedstawiciela admini
stracji lub zarządcy budynku. 

3. W razie nieobecności osób, o których 
mowa w ust. 2, w uzasadnionych przy
padkach, czynności kontrolne mogą 
być dokonywane w obecności przy
wołanego pełnoletniego świadka. 

4. Czynności kontrolne dotyczące obiek
tów budowlanych, które są w zarzą

dzie państw obcych albo są użytkowa
ne przez przedstawicieli dyplomatycz
nych i konsularnych tych państw lub 
przez inne osoby zrównane z nimi na 
podstaw ie ustaw, umów lub po
w szechnie ustalonych zwyczajów 
międzynarodowych, mogą być wyko
nywane za zgodą tych przedstawicieli 
lub osób. 

Art . 81b. Organy administracji architektoniczno
-budowlanej lub osoby działające z ich 
upoważnienia, w celu wykonania czyn
ności, o których mowa wart. 59 ust. 1, 
mają prawo wstępu na teren budowy. 
Przepis art. 81a ust. 4 stosuje się odpo
w iednio. 

Art. 81c. 1. Organy administracji architektonicz
no-budowlanej i nadzoru budowlane
go przy wykonywaniu zadań określo
nych przepisami prawa budowlanego 
mogą żądać od uczestników procesu 
budowlanego, właściciela lub zarząd 
cy obiektu budowlanego, a także do
stawcy wyrobów budowlanych, w ro
zumieniu przepisów o badaniach i cer
tyfikacji, informacji i udostępnienia 
dokumentów: 

1) związnnych z prowadzeniem robót, 
przekazywaniem obiektu budowla
nego do użytkowania, utrzyma
niem i użytkowaniem obiektu bu
dowlanego, 

2) świadczących o dopuszczeniu wy
robu budowlanego do obrotu i sto
sowania w budownictwie. 

2. Organy administracji architektonicz
no-budowlanej i nadzoru budowlane
go, w razie powstania uzasadnionych 
wątpliwości co do jakości wyrobów 
budowlanych lub robót budowlanych, 
a także stanu technicznego obiektu 

Poz. 668 

budowlanego, mogą nałożyć, w dro
dze postanowienia , na osoby, o któ
rych mowa w ust. 1, obowiązek do
starczenia w określonym terminie od
powiednich ocen technicznych lub 
ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz po
nosi osoba zobowiązana do ich do
starczenia . 

3. Na postanowienie, o którym mowa 
w ust. 2, przysługuje zażalenie. 

4. W razie niedostarczenia w wyznaczo
nym terminie żądanych ocen lub eks
pertyz albo w razie dostarczenia ocen 
lub ekspertyz, które niedostatecznie 
wyjaśniają sprawę będącą ich przed
miotem, organ administracji architek
toniczno-budowlanej lub nadzoru bu
dowlanego może zlecić wykonanie 
tych ocen lub ekspertyz albo wykona 
nie dodatkowych ocen lub ekspertyz 
na koszt osoby zobowiązanej do ich 
dostarczenia. 

Art . 82. 1. Do właściwości organów administra
cji architektoniczno-budowlanej nale
żą sprawy określone w ustawie i nie 
zastrzeżone do właściwości innych or
ganów. 

2. Organem administracji architekto
niczno-budowlanej pierwszej instan
cji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest sta
rosta. 

3. Wojewoda jest organem administracji 
architektoniczno-budowlanej wyższe

go stopnia w stosunku do starosty 
oraz organem pierwszej instancji 
w sprawach obiektów i robót budow
lanych: 

1) usytuowanych na terenie pasa 
technicznego, portów i przystani 
morskich, morskich wód wewnętrz

nych i morza terytorialnego, a także 
innych terenach przeznaczonych do 
utrzymania ruchu i transportu mor
skiego, 

2) hydrotechnicznych piętrzących, 
upustowych, regulacyjnych, melio
racji podstawowych oraz kanałów 
i innych obiektów służących kształ
towaniu zasobów wodnych i korzy
staniu z nich, wraz z obiektami to
warzyszącymi , 

3) dróg publi cznych krajowych i woje
wódzkich, wraz z obiektami i urzą
dzeniami służącymi do utrzymania 
tych dróg i transportu drogowego, 
a w odniesieniu do dróg ekspreso
wych i autostrad - wraz z obiekta
mi i urządzeniami obsługi podróż
nych, pojazdów i przesyłek, 

4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi, 
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5) służących celom wojskowym i in
nym dotyczącym obronności, na te
renach zamkniętych, 

6) służących celom bezpieczeństwa 

oraz celom wojskowym jednostek 
organizacyjnych podległych mini
strowi właściwemu do spraw we
wnętrznych i ministrowi właściwe
mu do spraw administracji publicz
nej, na terenach za mkniętych. 

4. Rada Ministrów może określić, w dro
dze rozporządzenia , także inne ni ż wy
mienione w ust. 3 obiekty i roboty bu
dowlane, w sprawach których orga
nem pierwszej instancji jest wojewo
da. 

Art. 82a . Starosta może powierzyć gminom, 
w drodze porozumienia, prowadzenie 
spraw z zakresu swojej właściwości jako 
organu administracji architektoniczno
-budowlanej, w tym wydawanie w jego 
imieniu decyzji administracyjnych, z wy
jątkiem spraw, w których inwestorem 
jest gmina, komunalna osoba prawna 
lub inna komunalna jednostka organiza
cyjna. 

Art. 82b. 1. Organy administracji architektonicz
no-budowlanej przekazują bezzwłocz
nie organom nadzoru budowlanego 
kopie decyzji, postanowień i zgłoszeń 
wynikających z przepisów prawa bu
dowlanego oraz zawiadamiają te or
gany o stwierdzonych nieprawidło
wościach przy wykonywaniu robót 
budowlanych lub utrzymaniu obiek
tów budowlanych. 

2. Organy administracji architektonicz
no-budowlanej uczestniczą, na we
zwanie organów nadzoru budowlane
go, w czynnościach inspekcyjnych 
i kontrolnych oraz udostępniają wszel 
kie dokumenty i informacje związane 
z tymi czynnościami. 

Art. 83. 1. Do właściwości powiatowego inspek
tora nadzoru budowlanego jako orga
nu pierwszej instancji należą zadania 
i kompetencje, o których mowa wart. 
48, art. 50, art. 51, art. 62 ust. 3, art. 65, 
art. 66, art. 67 ust. 1, art. 68, art. 69, 
art. 70 ust. 2, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 
lit. a), art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1. 

2. Organem wyższego stopnia w stosun
ku do powiatowego inspektora nadzo
ru budowlanego jest wojewódzki in
spektor nadzoru budowlanego. 

3. Do właściwości wojewódzkiego in
spektora nadzoru budowlanego jako 
organu pierwszej instancji należą za
dania i kompetencje określone w 
ust. 1, w sprawach , o których mowa 
wart. 82 ust. 3 i 4. 
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Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowla
nego należy: 

1) kontrola przestrzegania i stosowa
nia przepisów prawa budowlane
go, 

2) kontrola działania organów admini
stracji architektoniczno-budowla
nej, 

3) badanie przyczyn powstawania ka
tastrof budowlanych, 

4) współdziałanie z organami kontroli 
państwowej. 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowla
nego określi zadania i tryb działania 
organów nadzoru budowlanego 
w przypadku wystąpienia stanu klęski 
żywiołowej . 

3. Rada Ministrów określi, w drodze roz
porządzenia, wymagane kwalifikacje 
i zasady wynagradzania pracowników 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowla
nego oraz wojewódzkich i powiato
wych inspektoratów nadzoru budow
lanego. 

Art. 84a . 1. Kontrola przestrzegania i stosowania 
przepisów prawa budowlanego obej
muje: 

1) kontrolę zgodności wykonywania 
robót budowlanych z przepisami 
prawa budowlanego, projektem 
budowlanym i warunkami określo
nymi w decyzji o pozwoleniu na bu
dowę , 

2) sprawdzanie posiadania przez oso
by pełniące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie właści
wych uprawnień do pełnienia tych 
funkcji, 

3) sprawdzanie dopuszczenia do ob
rotu i stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych. 

2. Organy nadzoru budowlanego, kon
trolując stosowanie przepisów prawa 
budowlanego: 

1) badają prawidłowość postępowa
nia administracyjnego przed orga
nami administracji architektonicz
no-budowlanej oraz wydawanych 
w jego toku decyzji i postanowień, 

2) sprawdzają wykonywanie obowiąz
ków wynikających z decyzji i posta
nowień wydanych na podstawie 
przepisów prawa budowlanego. 

Art. 84b. 1. Kontrolę działania organów admini
stracji architektoniczno-budowlanej 
wykonują : 

1) wojewódzki inspektor nadzoru bu
dowlanego w stosunku do starosty, 
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2) Główny Inspektor Nadzoru Budow
lanego w stosunku do wojewody. 

2. Organy nadzoru budowlanego, w wy
niku kontroli działania organów admi
nistracji architektoniczno-budowla
nej, mogą kierować do właściwych or
ganów zalecenia pokontrolne, z wy
znaczeniem terminu ich wykonania. 
O wykonaniu zaleceń oraz o innych 
działaniach podjętych w związku 
z ujawnionymi nieprawidłowościa mi 
organy te zawiadamiają niezwłocznie 
właściwe organy nadzoru budowlane
go. 

3. W przypadku ustalenia przez organy 
nadzoru budowlanego, że zachodzą 
okoliczności uzasadniające wznowie
nie postępowania albo stwierdzenie 
nieważności decyzji wydanej przez or
gan administracji architektoniczno
-budowlanej, właśc iwy organ admini
stracji architektoniczno-budowlanej 
wznawia lub wszczyna z urzędu postę
powanie. 

4. Minister właściwy do spraw admini
stracji publicznej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy tryb 
przeprowadzania kontroli działania 
organów administracji architekton icz
no-budowlanej oraz wzory protoko
łów kontrolnych i sposób ich sporzą
dzania . 

Art. 85. Współdziałan ie organów nadzoru bu
dowlanego z organami administracji ar
chitektoniczno-budowlanej i organami 
kontroli państwowej obejmuje w szcze
gólności : 

1) uzgadnianie w miarę potrzeb pla
nów kontroli i prowadzenie wspól 
nych działań kontrolnych, 

2) przekazywanie i wymianę informa
cji o wynikach kontroli . 

Art . 86. 1. Powiatowy inspektor nadzoru budow
lanego jest powoływany przez staro
stę spośród co najmniej trzech kandy
datów wskazanych przez wojewódz
kiego inspektora nadzoru budowlane
go . Jeżel i starosta nie powoła powia
towego inspektora nadzoru budowla
nego w terminie 30 dni od dnia przed
stawienia kandydatów, wojewódzki 
inspektor nadzoru budowlanego 
wskazuje spośród nich kandydata, 
którego starosta powołuje na stano
wisko powiatowego inspektora nad
zoru budowlanego. 

2. Starosta odwołuje powiatowego in
spektora nadzoru budowlanego: 

1) w uzgodnieniu z wojewódzkim in
spektorem nadzoru budowla nego 
albo 
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2) na wniosek wojewódzkiego inspek
tora nadzoru budowlanego. 

3. Powiatowy inspektor nadzoru budow
lanego wykonuje swoje zadania przy 
pomocy powiatowego inspektoratu 
nadzoru budowlanego. 

4. Organizację wewnętrzną i szczegóło
wy zakres zadań powiatowego inspek
toratu nadzoru budowlanego określa 
powiatowy inspektor nadzoru budow
lanego w regulaminie organizacyj
nym. 

Art. 87.1 . Wojewódzki inspektor nadzoru bu
dowlanego jest powoływany przez 
wojewodę spośród co najmniej trzech 
kandydatów wskazanych przez Głów
nego Inspektora Nadzoru Budowlane
go. Jeżeli wojewoda nie powoła woje
wódzkiego inspektora nadzoru bu
dowlanego w terminie 30 dni od dnia 
przedstawienia kandydatów, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wskazuje spośród nich kandydata, 
którego wojewoda powołuje na sta
nowisko wojewódzkiego inspektora 
nadzoru budowlanego. 

2. Wojewoda odwołuje wojewódzkiego 
inspektora nadzoru budowlanego: 

1) w uzgodnieniu z Głównym Inspek
torem Nadzoru Budowlanego albo 

2) na wniosek Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

3. Wojewódzki inspektor nadzoru bu
dowlanego wykonuje swoje zadania 
przy pomocy wojewódzkiego inspek
toratu nadzoru budowlanego. 

4. Organizacj ę wojewódzkiego inspekto
ratu nadzoru budowlanego określa re
gulamin ustalony przez wojewódzkie
go inspektora nadzoru budowlanego 
i zatwierdzony przez wojewodę. 

Art. 88. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowla
nego jest centralnym organem admi
nistracji rządowej w sprawach admi
nistracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego. 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowla
nego jest organem właściwym 
w sprawach indywidualnych, roz
strzyganych w drodze postępowania 
administracyjnego, w zakresie wyni
kającym z przepisów prawa budowla
nego. 

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowla
nego jest powoływany i odwoływany 
przez Prezesa Rady Ministrów na 
wniosek ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej. 

4. Kadencja Głównego Inspektora Nad
zoru Budowlanego trwa 6 lat. 
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5. Po upływie kadencji Główny Inspektor 
Nadzoru Budow lanego pełni obo
wiązki do czasu objęcia stanowiska 
przez nowego Główneg o Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

6. Ta sama osoba może być Głównym 
Inspektorem Nadzo ru Budowlanego 
nie dłużej niż przez dwie kolejne ka
dencje. 

7 . Kadencja Głównego Inspektora Nad
zoru Budowlanego w ygasa w razi e je
go odwołania lub śmie rci . 

8. Prezes Rady Ministrów odwołuje 

Głównego Inspektora Nadzoru Bu
dowlanego, jeżeli G łówny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego: 

1) zrzekł się stanowiska, 

2) stał się trwale niezdo lny do pełnie

nia obowiązków na skutek choroby, 

3) nie wykonuje lub wykon uje w spo
sób nienależyty obowiązki określo

ne w ustawie, 

4) został skazany prawomocnym wy
rokiem sądu za popeł ni eni e prze
stępstwa. 

9. Zastępcy G łównego Inspektora Nad
zoru Budowlanego są powoływani 

i odwoływani przez m inistra właści 
wego do spraw administracji publicz
nej na wniosek Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

Art. 88a . Główny Inspektor Nadzoru Budowla
nego wykonuje zadania określone 
przepisami praw a budowlanego, 
a w szczególności: 

1) pełni funkcję organ u wyższego 
stopnia w rozumieniu Kodeksu po
stępowania admi nistracyjnego 
w stosunku do wojewodów i woje
wódzkich inspektorów nadzoru bu 
dowlanego oraz spraw uje nadzór 
nad ich działalnością, 

2) kontroluje działanie organów admi 
nistracji architektoniczno-budowla
nej i nadzoru budowlan ego stopnia 
wojewódzkiego, 

3) prowadzi centralne rejest ry : 

a) osób posiadaj ącyc h uprawnienia 
budowlane, 

b) rzeczoznawców budowlanych, 

c) ukaranych z tytułu odpowiedzial 
ności zawodowej . 

Art. 88b. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowla
nego wykonuje swoje zadania przy 
pomocy Głównego U rzędu Nadzoru 
Budowlanego. 

2. Organizację Głównego U rzęd u Nad
zoru Budowlanego okreś l a statut 
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nadany, w drodze rozporządzenia, 
przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. Organizację wewnętrzną i szczegóło

w y zakres zadań Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego określa Głów

ny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w regulaminie organizacyjnym . 

Art. 89 . 1. Do właściwości organów administra
cji architektoniczno-budowlanej i nad
zoru budowlanego w dziedzinie trans
portu kolejowego należą sprawy 
i związane z nim i środki działania 
określone w ustawie, z wyjątkiem wy
dawania uprawnlen budowlanych 
określonych wart. 14 ust. 1 pkt 1- 5. 

2. Okręgowy inspektor kolejnictwa jest 
organem pierwszej instancji w dzie
dzinie transportu kolejowego, w spra
wach obiektów i robót budowlanych 
usytuowanych na obszarze kolejo
wym, określonym w przepisach 
o transporcie kolejowym, w zakresie 
budowy i eksploatacji dróg szyno
wych wraz z przeznaczonymi do pro
wadzenia ruchu kolejowego budynka
m i, budowlami i urządzeniami . 

3. Główny Inspektor Kolejnictwa jest or
ganem wyższego stopnia w stosunku 
do okręgowego inspektora kolejnic
twa w sprawach, o których mowa 
w ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw transpor
tu w porozumieniu z ministrem wła 
ściwym do spraw administracji pu
blicznej określi, w drodze rozporzą

dzenia, szczegółowy zakres działania 
okręgowych inspektorów kolejnictwa 
jako organów administracj i architek
toniczno-budowlanej i nadzoru bu 
dowlanego. 

Art. 89a . Do właściwości organów ad ministracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
bu dowlanego w dziedzinie górnictwa 
nal eżą sprawy i związane z nimi środki 
działania określone w ustawie, dotyczą
ce obiektów i robót budowlanych usytu
owanych na terenach zam kn i ętych, bę
dących w dyspozycji zakładów górni
czych. 

Art. 89b. Wojew oda w sprawach, o któ rych mowa 
w art. 82 ust. 3 pkt 1,5 i 6, oraz właściwe 
organy nadzoru budowlanego w dzie
dzinach transportu kolejowego i górnic
twa, przy wydawaniu pozwolenia na bu
dowę, są obowiązani do sprawdzenia 
posiadania przez inwestora postanowie
nia o uzgodnieniu, o którym mowa w 
art. 33 ust. 2 pkt 4. 

Art. 89c. 1. W przypadkach bezpośredniego za
grożenia życia lub zdrow ia ludzi zwią
zanych z budową, utrzy maniem lub 
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rozbiórką obiektów budowlanych sta
rosta, wójt, burmistrz i prezydent mia
sta mogą wydać właściwemu powia
towemu inspektorowi nadzoru bu 
dowlanego polecenie podjęcia działań 
zmierzających do usunięcia tego za
grożenia. 

2. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent 
m iasta ponoszą wyłączną odpowie
dzialność za treść polecenia, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Polecenie przekazane ustnie wymaga 
potwierdzenia na piśmie. 

4. Polecenie podlega niezwłocznemu 

wykonaniu. Powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego natychmiast 
p rzedkłada sprawę wojewódzkiemu 
inspektorowi nadzoru budowlanego, 
j eżeli nie jest w stanie wykonać pole
cenia albo jeżeli polecenie narusza 
prawo. 

5. Polecenie naruszające prawo jest nie
ważne . O nieważności polecenia roz
strzyga wojewoda." ; 

10) w art. 97 w ust. 1 i w art. 100 skreśla się wyraz "pań
stwowego" ; 

11) skreśla się art. 102. 

Art. 91. W ustaw ie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, 
Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Kształtowa n ie i prowadzenie polityki prze
strzennej w w ojewództwie, w tym uchwala
nie strateg ii rozwoju województwa i planu 
zagospoda rowania przestrzennego woje
wództwa oraz koordynacja ponadlokalnych 
programów zagospodarowania przestrzen
nego, na l eży do zadań samorządu woje
wództwa.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Kształtowanie polityki przestrzennej pań

stwa, w tym prowadzenie rządowej polityki 
regionaln ej o raz koordynowanie z tą polityką 
strategii rozw oju i zagospodarowania prze
strzennego województw, należy do zadań 
Rady M inistrów i właściwych organów ad
ministracji rządowej."; 

2) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Organy samorządu terytorialnego mogą po
woływać kom isje urbanistyczno-architekto
niczne jako o rgany doradcze w sprawach za
gospodarow ania przestrzennego, usta l ając 

ich regul amin, organizację oraz zasady dzia
łania . "; 

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zarząd gminy sporządza studium, uwzg l ęd
niając ustalenia strategii rozwoju wojewódz
twa zawarte w planie zagospodarow ania 
przestrzen nego województwa."; 

4) w art. 9 w ust. 2 po wyrazach " rozdziale 6" dodaje 
się wyrazy "oraz zadania samorządowe, o których 
mowa w rozdziale 5a"; 

5) w art. 13: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 58 ust. 1 i art. 59 
ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 54d i w 
art. 58 ust. 1", 

b) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie "rządowego" doda
je się wyrazy "albo zadania samorządu woje
wództwa", 

c) w ust. 3 dwukrotnie użyte wyrazy "lub gminy " 
zastępuje się wyrazami "lub właściwej jednost
ki samorządu terytorialnego"; 

6) wart. 14 w pkt 2 po wyrazie "państwa" dodaje s ię 
wyrazy "albo budżet województwa, albo inwesto
ra - w zależności od tego, z czyjej przyczyny wy
stąpiły koszty sporządzenia bądź zmiany miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego" ; 

7) skreśla się art. 16; 

8) wart. 18 w ust. 2: 

a) w pkt 2 wyrazy "sejmik samorządowy" zastępuje 
się wyrazami "zarząd województwa i powiatu", 

b) w pkt 4: 
- w lit. b) po wyrazie "zadaniami" dodaje s ię 

wyraz "rządowymi", 
- dodaje się lit. b1) w brzmieniu: 

"b 1) zarządem województwa, w zakresie 
zgodności miejscowego planu zagospo
darowania przestrzennego z zadania mi 
samorządu województwa wpisa nymi 
do rejestru, o którym mowa wart . 61 
ust. 1," 

- w lit. d) skreśla się wyraz "miejscowym"; 

9) w art.21: 
a) w ust . 2 wyrazy "Skarbem Państwa reprezento

w anym przez organ" zastępuje się wyrazem "or
ganem", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

działa w ramach zespolonej administracji 
powiatowej lub w ramach samo rząd u woje
wództwa i wykonuje zadania z zakresu admi 
nistracji rządowej, Skarb Państwa ponos i 
koszty zmiany planu lub jego projektu jedy
nie wówczas, gdy zmiana stanow iska orga
nu wynikła ze zmiany ustawy lub wiążących 

ten organ nowych ustaleń organu ad m ini
stracji rządowej wyższego stopnia ." ; 

10) wart. 30 w ust. 2 wyrazy "i kierownikowi u rzędu re
jonowego" zastępuje się wyrazami ,,, staroście 
i marszałkowi województwa"; 



Dziennik Ustaw Nr 106 - 3758 -

11) skreśla się art. 34; 

12) wart. 36 ust. 14 otrzymuje brzmien ie: 

" 14. Zasady określania wartości nieruchomości 
oraz osoby uprawnione do określania tej 
wartości określają przepisy o gospodarce 
nieruchomościami. " ; 

13) w art. 40: 

a) w ust. 3a wyrazy "właściwy organ specjalistycz
nego nadzoru budowlanego" zastępuje się wy
razem "wojewoda", 

b) w ust. 4: 

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie : 

,,1) działającymi w imieniu wojewody woje
wódzkimi inspektorami: ochrony środo
wiska oraz sanitarnym - w odniesieniu 
do inwestycji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi, 

2) powiatowym inspektorem sanitarnym, 
w odniesieniu do inwestycji mogących 
pogorszyć stan środowiska,", 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) działającym w imieniu wojewody woje
wódzkim konserwatorem zabytków,w od
niesieniu do obszarów i obiektów obję

tych ochroną konserwatorską,"; 

14) dodaje się art. 46a w brzmieniu: 

"Art. 46a. 1. Decyzja o warunkach zabudowy i za
gospodarowania terenu jest nieważ
na, jeżeli: 

1) jest sprzeczna z ustaleniami miej
scowego planu zagospodarowania 
przestrzen nego I u b 

2) nie sporządzono miejscowego pla
nu zagospodarowania przestrzen
nego w przypadkach określonych 
wart. 13 ust. 1, a decyzja została wy
dana po powstaniu obowiązku jego 
sporządzenia . 

2. Stwierdzenie nieważnoscl decyzji, 
o której mowa w ust. 1, następuje na za
sadach i w trybie określonym w Kodek
sie postępowania administracyjnego."; 

15) dodaje się rozdz iał 5a w brzmieniu : 

"Rozdział 5a 

Kształtowanie i realizacja polityki 
przestrzennej województwa 

Art. 54a. 1. W celu określenia uwarunkowań 

i kierunków polityki przestrzennej or
gany samorządu województwa pro
wadzą analizy i studia oraz opraco
wują koncepcje i sporządzają progra
my, odnoszące się do obszarów i za
gadnień - odpowiednio do potrzeb 
i celów podejmowanych prac. 

Poz. 668 

2. Organy powiatu mogą prowadzić, 
w granicach swojej właściwości rze
czowej, analizy i studia z zakresu za
gospodarowania przestrzennego, 
odnoszące się do obszaru powiatu 
i zagadnień jego rozwoju. 

Art. 54b. 1. Sejmik województwa uchwala stra
tegię rozwoju województwa określa
jącą uwarunkowania, cele i kierunki 
rozwoju województwa . 

2. Sejmik województwa uchwala plan 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa, w którym określa się 
zasady organizacji struktury prze
strzennej, w tym : 

1) podstawowe elementy sieci osad
niczej, 

2) rozmieszczenie infrastruktury spo
łecznej, technicznej i innej, 

3) wymagania w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego i ochro
ny dóbr kultury - z uwzględnie
niem obszarów podlegających 
szczególnej ochronie . 

3. W planie zagospodarowania prze
strzennego województwa uwzględ

nia się zadania rządowe, służące re
alizacji ponadlokalnych celów pu
blicznych, wpisane do rejestru, o któ
rym mowa wart. 61 ust. 1, oraz usta
la się obszary, na których przewiduje 
się realizację tych celów. 

4. W planie zagospodarowania prze
strzennego województwa umieszcza 
się zadania samorządu wojewódz
twa, służące realizacji ponadlokal
nych celów publicznych, zawarte 
w programach, o których mowa 
wart. 54d, oraz wskazuje się obszary, 
na których przewiduje się realizację 
tych zadań, z zastrzeżeniem art. 14 
pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2. 

5. Projekt planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa podle
ga: 

1) uzgodnieniu z Prezesem Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 
w zakresie programów, o których 
mowa wart. 58 ust.l, 

2) zaopiniowaniu przez: 
a) Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa 

i Rozwoju Miast, z zastrzeżeniem 
pkt 1, 

b) organy gmin i powiatów (miast 
na prawach powiatu). 

6. Uchwałę sejmiku województwa 
o uchwaleniu planu zagospodarowa
nia przestrzennego województwa 
wraz z wykazami zadań rządowych 

samorządowych województwa, 
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o których mowa w ust. 3 i 4, marsza
łek województwa przekazuje wojewo
dzie celem ogłoszenia ich w woje
wódzkim dzienniku urzędowym. 

7. Plan zagospodarowania przestrzen
nego województwa podlega okreso
wej aktualizacji. Przepisy ust. 3-6 
stosuje się odpowiednio. 

Art. 54c. Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa nie jest aktem prawa 
miejscowego i nie narusza uprawnień 
gmin określonych wart. 7-10. 

Art. 54d .1. Sejmik województwa uchwala pro
gramy wojewódzkie służące realizacji 
ponad lokalnych i regionalnych celów 
publicznych . 

2. Programy, o których mowa w ust. 1, 
przygotowuje zarząd województwa . 

3. Uchwalenie programu możliwe jest 
po zapewnieniu środków finanso
wych niezbędnych do realizacji zo
bowiązań, o których mowa wart. 14 
pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2. 

4. Z dniem uchwalenia planu zagospo
darowania przestrzennego zadania 
rządowe oraz zadania samorządu wo
jewództwa wynikające z programów 
przyjętych przed dniem uchwalenia 
planu umieszczane są w wykazie, 
o którym mowa wart. 54b ust. 6. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowied
nio do zadań wynikających z progra
mów uchwalonych po dniu uchwale
nia planu. W takim przypadku przed 
uchwaleniem programu sejmik woje
wództwa ocenia jego zgodność 
z obowiązującym planem i w miarę 
potrzeby podejmuje kroki mające na 
celu usunięcie sprzeczności. 

6. Marszałek województwa informuje 
wojewodę o uchwaleniu programu 
w celu wprowadzenia go do rejestru, 
o którym mowa wart. 61 ust. 1."; 

16) art. 55 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 55. W celu określenia podstaw i kierunków 
polityki przestrzennej państwa ministro
wie i centralne organy administracji rzą
dowej prowadzą analizy i studia oraz 
opracowują koncepcje i sporządzają pro
gramy odnoszące się do obszarów i za
gadnień - odpowiednio do potrzeb i ce
lów podejmowanych prac."; 

17) wart. 56: 

a) w ust. 2 po wyrazach "sporządzania progra
mów" dodaje się wyrazy" , zawierających zada
nia rządowe," 

b) w ust. 3 po wyrazie "kraju " dodaje się wyrazy 
"oraz okresowe raporty o stanie zagospodaro
wania przestrzennego kraju " ; 

18) skreśla się art. 57 ; 

19) wart. 58: 

a) w ust. 1 wyraz "Naczelne" zastępuje się wyra
zem "Ministrowie ", 

b) w ust. 2 po wyrazach " Prezesem Urzędu Miesz
kalnictwa i Rozwoju Miast" dodaje się wyrazy 
"oraz z sejmikam i właściwych województw", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Przedmiotem uzgodnień, o których mowa 
w ust. 2, jest spójność programu z koncepcją 
przestrzennego zagospodarowania kraju 
i planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa oraz zatwierdzonymi progra
mami zadań rządowyc h i uchwalonymi pro
gramami wojewódzkimi ."; 

20) skreśla się art. 59; 

21) art. 60 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 60. Organy, o których mowa wart. 58 ust. 1, 
przekazują zatwierdzone programy Preze
sowi Urzędu M ieszkalnictwa i Rozwoju 
Miast, który sporządza i prowadzi central 
ny rejestr programów rządowych ." ; 

22) po art. 60 dodaje się oznaczenie rozdziału 6a i tytuł 
w brzmieniu: 

"Zasady realizacji zadań rządowych i zadań samo
rządu województwa " ; 

23) wart. 61 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) zadania rządowe i zadania samorządu woje
wództwa, wynikające z programów, o któ
rych mowa wart. 54d i art. 58," ; 

24) wart. 62: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i art. 59 ust. 1" , 

b) w ust. 6 skreśla się wyrazy "i art. 59 ust. 5", 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu : 

,,7 . Przepisy ust. 1- 6 stosuje się odpowiednio 
do uchwalonych programów wojewódzkich . 
Przedstawicielem samorządu województwa 
w negocjacjach z gminą jest marszałek woje
wództwa, chyba że sejmik województwa 
ustanowi innego przedstawiciela ." ; 

25) w art. 63 dotychczasową treść oznacza się jako 
ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu : 

,,2. Jeżeli bezskuteczne negocjacje dotyczą 
wprowadzenia do miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego zadania sa
morządu województwa, w sprawie rozstrzy
ga, na wniosek marszałka województwa, Ra
da Ministrów, określając również sposób re 
alizacji zobowiązań, o których mowa wart. 
14 pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2. 

3. Rozstrzygnięcie Rady M inistrów, o którym 
mowa w ust. 2, jest ostateczne i wiążące dla 
gminy i dla samorządu województwa."; 
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26) wart. 65: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub ogłoszonym", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio 
w sprawie zadania samorządu wojewódz
twa." 

Art. 92. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, 
poz. 535 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. Samorząd województwa zgodnie z potrze
bami wynikającymi w szczegó lności z licz
by i struktury społecznej ludności woje
wództwa tworzy i prowadzi zakład psy
chiatrycznej opieki zdrowotnej w ramach 
docelowej sieci tych zakładów, określonej 
przez ministra właściwego do spraw zdro
wia."; 

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

"Art. 6a . Powiat organizuje i zapewnia usługi wod
powiednim standardzie w domach pomo
cy społecznej dostosowanych do szcze
gólnych potrzeb osób z zaburzeniami psy
chicznymi . Domy te są tworzone na zasa
dach określonych w ustawie z dnia 29 li 
stopada 1990 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414)"; 

3) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. 1. Za świadczenia zdrowotne udzielane 
osobom chorym psychicznie lub upo
śledzonym umysłowo przez publiczne 
zakłady psychiatrycznej opieki zdro
wotnej nie pobiera się od tych osób 
opłat . 

2. Osobom, o których mowa w ust.1, prze
bywającym w publicznym szpitalu psy
chiatrycznym przysługują ponadto leki 
i artykuły sanitarne oraz pomieszczenie 
i wyżywienie odpowiednie do stanu 
zdrowia, za które nie pobiera się od 
tych osób opłat." 

Art. 93. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o ra
chunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, 
poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, 
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 
i Nr 141, poz 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) państwowych i samorządowych jednostek 
budżetowych, ich gospodarstw pomocni
czych, zakładów budżetowych, funduszy ce
lowych oraz jednostek samorządu terytorial
nego i ich związków, z zastrzeżeniem art. 80 
ust. 1, " 

b) w pkt 7 wyrazy "budżetów gmin" zastę puje się 
wyrazami "budżetów jednostek samorządu tery
torialnego" ; 

2) w załąc~nik.u nr 7 w ust. 2 w pkt 4 wyraz "gminy" 
zastępuje Się wyrazami "jednostki samorządu tery
torialnego". 

Art. 94. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. Zarządzającym może być wyłącznie spółka 
akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością, w stosunku do której Skarb 
Państwa lub samorząd województwa po
siada większość głosów, które mogą być 
oddane na walnym zgromadzeniu lub 
zgromadzeniu wspólników, oraz jest 
uprawniony do powoływania i odwoływa
nia większości członków jej zarząd u i rady 
nadzorczej ." ; 

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

" Art . 7.1. Minister właściwy do spraw Skarbu Pań
stwa, jako organ reprezentujący Skarb 
Państwa, działając w porozumieni u z mi
nistrem właściwym do spraw gospodar
ki, zapewnia udział osoby wyznaczonej 
przez wojewodę oraz osoby wyznaczo
nej przez organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego (jeżeli osoba 
taka została wyznaczona), mających 

udziały lub akcje w spółce, w radzie nad
zorczej tej spółki, będącej zarządzającym 
strefą. Do składu rady nadzorczej spółki 
będącej zarządzającym może zostać po
wołana osoba wskazana przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie strefy. Do składu rady nadzorczej 
spółki będącej zarządzającym nie może 
być powołana osoba, któ ra jest człon
kiem władz lub pracownikiem podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą 
na terenie strefy lub pozostaje w związ
ku gospodarczym z takim podmiotem. 

2. W przypadku gdy zarządzającym jest 
spółka , w stosunku do której samorząd 
woj~wództwa posiada uprawnienia, 
o ktorych mowa wart. 6, postanowienia 
ust. 1 stosuje się odpowiednio."; 

3) wart. 15 w ust. 1 wyrazy "kierownik rejonowego 
urzędu rządowej administracji ogólnej właściwe
go" z~stępuje się wyrazami "starosta, wykonujący 
zadania z zakresu administracji rządowej, właści
wy". 

Art. 95. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. 
o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. 
Nr 133, poz. 885) wprowadza się następujące zmiany: 
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1) wart. 20 w ust. 2 wyrazy "rad gmin i sejmików sa
morządowych" zastępuje się wyrazami "jednostek 
samorządu terytorialnego"; 

2) w art. 27: 

a) w ust. 1 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami 
"jednostek samorządu terytorialnego", 

b) w ust. 2 wyraz "gminie" zastępuje się wyrazami 
"jednostkom samorządu terytorialnego"; 

3) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wartość nieruchomości określają rzeczo
znawcy majątkowi, o których mowa w usta
wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) ." 

Art. 96. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasił

kach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 102, poz. 651 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 20: 

a)wust.l: 

- w pkt 2 wyrazy "Ministrowi Obrony Narodo
wej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa 
oraz Ministrowi Sprawiedliwości" zastępuje 
się wyrazami "ministrowi właściwemu do 
spraw obrony narodowej, ministrowi właści 
wemu do spraw wewnętrznych, Szefowi 
Urzędu Ochrony Państwa oraz ministrowi 
właściwemu do spraw sprawiedliwości", 

- w pkt 7 wyrazy "rejonowe urzędy pracy" za
stępuje się wyrazami " powiatowe urzędy pra
cy" , 

- po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

,,9a) właściwe powiatowe jednostki organi za
cyjne - działające na podstawie odręb
nych przepisów, powiatowe centra po
mocy rodzinie - bezdomnym, którym 
jednostki te ud zielają pomocy, " 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Zasady określone w ust. 2 stosuje się od
powiednio do jednostek organizacyjnych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9a." , 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Ustalenie uprawnień do zasiłków rodzin 
nych i pielęgnacyjnych w przypadkach, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 8, 9, 
9a i 10, następuje w formie decyzji."; 

2) wart. 23 wyrazy "rejonowe urzędy pracy" zastępu
je się wyrazami "powiatowe urzędy pracy"; 

3) w art. 24: 

a) w ust. 1 wyrazy " rejonowy urząd pracy" zastę
puje się wyrazam i "powiatowy u rząd pracy", 

b) w ust. 2 wyrazy "rejonowy urząd pracy" zastę
puje się wyrazami "powiatowy urząd pracy"; 

4) wart. 32: 

a) w ust. 1 wyrazy "rejonowy urząd pracy" zastę
puje się wyrazami "powiatowy urząd pracy", 

b) w ust. 2 po wyrazach "Ośrodek pomocy społecz
nej," dodaje si ę wyrazy "powiatowe centrum 
pomocy rodzinie,"; 

5) wart. 33 wyrazy "rejonowe urzędy pracy" zastępu
je się wyrazam i "powiatowe urzędy pracy". 

Art. 97. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za
trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, 
Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, 
Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, 
poz. 431) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "dyrektor woje
wódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem 
"starosta" ; 

2) wart. 2 w ust. 1: 

a) w pkt 8 wyrazy " Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami "ministra właściwe
go do spraw pracy", 

b) w pkt 9 w lit. c) i d) wyrazy "dyrektora właściwe
go wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się 
wyrazem "starosty", 

c) w pkt 12 wyrazy "oraz dyrektorów wojewódzkich 
urzędów pracy i kierowników rejonowych urzę
dów pracy" zastępuje się wyrazami " marszał
ków województw i starostów", 

d) w pkt 21 skreśla się wyrazy" , administracji rzą
dowej" ; 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. Zadania określone w ustawie realizuje mini
ster właściwy do spraw pracy przy pomocy 
Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz sa
morząd województwa, wojewoda i samo
rząd powiatowy, którzy współdziałają z or
ganami, organizacjami i instytucjami zaj
mującymi się problematyką zatrudnienia 
i przeciwdziałania bezrobociu, a w szczegól
ności z organizacjami związków zawodo
wych , pracodawców i bezrobotnych."; 

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. 1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest cen
tralnym organem administracji rządo

wej i podlega ministrowi właściwemu 
do spraw pracy. 

2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest po
woływany i odwoływany przez Prezesa 
Rady Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw pracy, zaopinio
wany przez Naczelną Radę Zatrudnienia. 

3. Wiceprezesów Krajowego Urzędu Pracy 
powołuje i odwołuje minister właściwy 
do spraw pracy na wniosek Prezesa Kra
jowego Urzędu Pracy. 



Dziennik Ustaw Nr 106 - 3762 - Poz. 668 

4. Prezes Krajowego Urzędu Pracy w zakre
sie objętym ustawą: 

1) współdziała z jednostkami samorządu 
terytorialnego, 

2) realizuje politykę państwa w zakresie 
rynku pracy i polityki regionalnej, 

3) inicjuje i stosuje instrumenty polityki 
rynku pracy, w tym poprzez zawierane 
z organami zatrudnienia kontrakty na 
realizację zadań określonych w usta
wie, 

4) określa standardy realizacji zadań 

określonych w ustawie, 

5) realizuje zadania wynikające z funkcji 
dysponenta głównego Funduszu Pra
cy, 

6) zapewnia jednolitość stosowania pra
wa poprzez m.in .: 

a) udzie lanie wyjaśnień dotyczących 

przepisów ustawy, 

b) opracowywanie wzorów dokumen
tów oraz druków, 

c) prowadzenie szkoleń kadr realizują

cych zadania objęte ustawą, 

7) realizuje zadania w zakresie ochrony 
roszczeń pracowniczych w razie nie
wypłacalności pracodawcy, 

8) jest organem odwoławczym od decy
zj i wydawanych przez wojewodę jako 
organu pierwszej instancji, 

9) wykonuje zadania określone wodręb

nych ustawach . 

5. Zadania określone w ust. 4 Prezes Krajo
wego Urzędu Pracy wykonuje przy po
mocy Krajowego Urzędu Pracy. 

6. Prezes Rady Ministrów określa, w dro
dze rozporządzenia , organizację, szcze
gółowe zasady i zakres działania Krajo
wego Urzędu Pracy oraz zadania woje
wody w zakresie realizacji przepisów 
ustawy." ; 

5) skreśla się art. 4a ; 

6) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. 1. Do zadań samorządu województwa 
w zakresie polityki rynku pracy należy 
w szczególności: 

1) opracowywanie analiz i ocen dotyczą
cych problematyki zatrudnienia i prze
ciwdziałania bezrobociu w wojewódz
twie, 

2) współdziałanie z wojewódzką radą za
trudnienia w podejmowaniu przedsię
wzięć zmierzających do ograniczenia 
bezrobocia i jego negatywnych skut
ków, w tym tworzenie nowych miejsc 
pracy, 

3) planowanie wydatków i gospodaro
wanie środkami finansowymi prze
znaczonymi na realizację polityki ryn
ku pracy oraz rozdział środków Fun
duszu Pracy, 

4) organizowanie pośrednictwa pracy 
w skali wojewódzkiej i międzywoje
wódzkiej, 

5) współdziałanie z organami właściwy
mi w sprawach oświaty w planowaniu 
i podejmowaniu przedsięwzięć w za
kresie szkolenia bezrobotnych oraz 
w organizowaniu kształcenia zawodo
wego, z uwzględnieniem potrzeb wo
jewódzkiego rynku pracy, 

6) organizowanie i koordynowanie roz
woju usług poradnictwa zawodowe
go oraz informacji zawodowej na tere
nie województwa, a także wspieranie 
działalności klubów pracy, 

7) ustalanie kryteriów wydawania ze
zwoleń w sprawach zatrudnienia cu
dzoziemców, 

8) prowadzenie polityki regionalnej 
w zakresie przeciwdziałania bezrobo
ciu poprzez inspirowanie oraz koordy
nowanie realizacji programów woje
wódzkich, 

9) organizowanie inwestycji infrastruk
turalnych, wykonywanych, jako zada
nia własne gmin lub powiatów, w sys
temie robót publicznych w powiatach 
(gminach) zagrożonych szczególnie 
wysokim bezrobociem strukturalnym, 

10) organizowanie lokalnych programów 
mających na celu tworzenie nowych 
miejsc pracy i likwidację negatyw
nych skutków bezrobocia lub wspiera
nie rządowych programów restruktu
ryzacyjnych, 

11) realizacja innych zadań przewidzia
nych w odrębnych ustawach. 

2. Zadania określone w ust. 1 realizowane 
są przez wojewódzki urząd pracy wcho
dzący w skład urzędu marszałkowskiego. 

3. Dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 
powołuje i odwołuje marszałek woje
wództwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódz
kiej rady zatrudnienia . 

4. Wicedyrektorów wojewódzkich urzędów 
pracy powołuje i odwołuje marszałek 
województwa na wniosek dyrektora. 

5. Sejmik województwa co najmniej raz 
w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku 
pracy."; 

7) art. 6 otrzymuje brzmienie: 
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"Art. 6. Do zadań z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez powiaty należy : 

1) rejestrowanie bezrobotnych i innych 
osób poszukujących pracy, przedsta
wianie im propozycji zatrudnienia, 
szkolenia i innych form mających na 
celu ich aktywizację zawodową, a w ra
zie braku takich możliwości wypłacanie 
uprawnionym zasiłków i innych świad 

czeń pieniężnych, 

2) przyznawanie i wypłacanie osobom 
uprawnionym zasiłków przedemerytal
nych i świadczeń przedemerytalnych, 

3) prowadzenie poradnictwa zawodowe
go oraz informacj i zawodowej dla bez
robotnych i innych osób poszukują
cych pracy, 

4) wydawanie biletów kredytowych oso
bom skierowanym do pracy poza miej
sce stałego zamieszkania, 

5) wydawanie zezwoleń i zgód w spra
wach dotyczących zatrudnienia lub wy
konywania innej pracy zarobkowej 
przez cudzoziemców, na podstawie kry
teriów ustalonych przez samorząd wo
jewództwa, 

6) wydawan ie decyzji w sprawach o: 

a) uznaniu lub odmowie uznania danej 
osoby za bez robotną oraz utracie 
statusu osoby bezrobotnej, 

b) przyznaniu, odmowie przyznania, 
wstrzyman iu, wznowieniu wypłaty 

oraz utracie lub pozbawieniu prawa 
do zasiłku, dodatku szkoleniowego, 
stypendium, zasiłku przedemerytal
nego lub świadczenia przedemery
talnego, 

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobra
nego zasiłku, dodatku szkoleniowe
go, stypendium, zasiłku przedemery
talnego, świadczenia przedemerytal 
nego oraz kosztów szkolenia, 

d) umorzeniu części pożyczki udzielo
nej z Funduszu Pracy, 

e) refundowaniu pracodawcom wyna
grodzeń i składek na ubezpieczenie 
społeczne młodocianych pracowni
ków zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w celu przygotowa
nia zawodowego, 

f) refundowan iu pracodawcom dodat
ków i premii przysługujących pra
cownikom za wykonywanie obowiąz
ków opiekunów praktyk uczniow
skich, 

7) wydawanie innych decyzji w sprawach 
dotyczących zatrudnien ia i przeciw
działania bezrobociu na podstawie in
nych ustaw, 

8) wykonywanie kontroli w zakresie prze
strzegania przepisów ustawy, 

9) wykonywanie zadań określonych wod
rębnych przepisach. "; 

8) po art. 6 dodaje się art. 6a-6c w brzmieniu: 

"Art. 6a. Do zadań samorządu powiatowego nale
ży w szczególności: 

1) udzielanie pomocy bezrobotnym i in
nym osobom poszukującym pracy 
w znalezieniu pracy, a także pracodaw
com w pozyskaniu pracowników, 

2) podejmowanie i realizacja działań 
zmierzających do ograniczenia bezro
bocia i jego negatywnych skutków, 

3) pozyskiwanie i gospodarowanie środ 
kami finansowymi na realizację zadań 
z zakresu przeciwdziałania bezrobociu 
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

4) inicjowanie tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy oraz udzielanie pomocy 
bezrobotnym w podejmowaniu działal 
ności na własny rachunek i ścisła 
współpraca w tym zakresie z izbą rolni 
czą w odniesieniu do bezrobotnych za
mieszkałych na wsi , 

5) inicjowanie i finansowanie: 

a) prac interwencyjnych, 

b) robót publicznych, 

c) zatrudnienia absolwentów, 

d) programów specja lnych, 

e) szkoleń, 

6) współdziałanie z powiatowymi radami 
zatrudnienia w zakresie ograniczania 
bezrobocia i jego negatywnych skut
ków, a w szczególności rozdziału i wy
korzystania środków Funduszu Pracy 
oraz Państwowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych, 

7) inicjowanie i wspieranie działalności 
klubów pracy, 

8) opracowywanie analiz, ocen i spra
wozdań dotyczących problematyki za
trudnienia i przeciwdziałania bezrobo
ciu w powiecie na potrzeby woje
wódzkiego urzędu pracy oraz powia
towej rady zatrudnienia . 

Art. 6b. 1. Zadania, o których mowa wart. 6 i 6a, 
wykonywane są przez powiatowe urzę

dy pracy wchodzące w skład powiatowej 
administracji zespolonej . 

2. Kierownika powiatowego urzędu pracy 
powołuje i odwotuje starosta po zasię

gnięciu opinii powiatowej rady zatrud
nienia . 

3. Zastępców kierownika powiatowego 
urzędu pracy powołuje i odwołuje staro
sta na wniosek kierownika. 
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Art. 6c. 1. Do zadań wojewody w zakresie przeciw
działania bezrobociu należy: 

9) wart. 7: 

1) kontrola realizacji zadań z zakresu ad
ministracji rządowej, wynikających 
z przestrzegania przepisów ustawy, 
wykonywanych przez jednostki samo
rządu terytorialnego, 

2) sprawowanie merytorycznego nadzo
ru nad wymaganym standardem 
usług świadczonych przez urzędy pra
cy oraz odpowiednim poziomem kwa
lifikacji kadr w urzędach pracy na tere
nie województwa. 

2. W postępowaniu administracyjnym 
w sprawach związanych z wykonywa
niem zadań i kompetencji w zakresie za
trudnienia i przeciwdziałania bezrobo
ciu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1) organem właściwym jest starosta, 

2) organem wyższego stopnia jest woje
woda." ; 

a) w ust. 1 wyrazy "Ministra Pracy i Polityki Socjal 
nej" zastępuje się wyrazami "ministra właściwe
go do spraw pracy", 

b) w ust. 2: 

- w pkt 3 wyrazy " pkt 21-23" zastępuje się wy
razami "pkt21 i 23" , 

- w pkt 3a wyrazy " Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej" zastępuje się wyrazami "ministra 
właściwego do spraw pracy", 

- w pkt 6 wyrazy "Ministrowi Pracy i Polityki 
Socjalnej" zastę puje się wyrazami "ministro
wi właściwemu do spraw pracy"; 

10) wart. 8: 

a) w ust. 1 wyraz "wojewodów" zastępuje się wy
razami "marszałków województw", 

b) w ust. 2 skreśla się pkt 5; 

11) wart. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Powiatowe rady zatrudnienia są organami 
opiniodawczo-doradczymi starostów.", 

b) w ust. 2 wyraz "rejonowych" zastępuje się wy
razem" powiatowych", 

c) w ust. 3 wyraz "Rejonowe " zastępuje się wyra
zem "Powiatowe"; 

12) w art. 10: 

a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

,,2. Wojewódzkie rady zatrudnienia składają się 
z 15 osób, powołanych w równych częściach 
spośród przedstawicieli działających na tere
nie województwa organizacji związków za
wodowych, izb rolniczych, organizacji praco
dawców, wojewody oraz jednostek samorzą-

du terytorialnego (powiatów i gmin). Prze
wodniczącym wojewódzkiej rady zatrudnie
nia jest marszałek wojewód ztwa. 

3. Powiatowe rady zatrud nienia składają się 
z 12 osób powołanyc h w równych częściach 
spośród przedstawicieli działających na tere
nie danego powiatu organizacji związków za
wodowych, izb rolniczych, organizacji praco
dawców oraz jednostek samorządu teryto
rialnego (powiatów i gmin). Przewodniczą
cym powiatowej rady zatrudnienia jest sta
rosta. 

4. Członków Naczelnej Rady Zatrudnienia po
wołuje minister właściwy do spraw pracy, 
członków wojewódzkich rad zatrudnienia -
marszałek województwa, natomiast człon
ków powiatowych rad zatrudnienia - staro
sta, spośród kandydatów zgłoszonych przez 
organy i organizacje, o któ rych mowa w 
ust. 1- 3.", 

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) z inicjatywy odpowiednio ministra właści 
wego do spraw pracy, marszałka wojewódz
twa oraz starosty, po zasięg nięciu opinii or
ganu lub organizacji, która zgłosiła kandyda
tury członka rady.", 

c) w ust. 7 i 10 wyrazy "M inister Pracy i Polityki So
cjalnej" zastępuje się wyrazami "minister wła
ściwy do spraw pracy"; 

13) w art. 13 w ust. 3 wyrazy "Kierownik rejonowego 
urzędu pracy" zastępuje się wyrazem " Starosta"; 

14) wart. 18: 

a) w ust. 4 wyrazy "kierownika rejonowego urzędu 
pracy" zastępuje się wyrazem " starostę", 

b) w ust. 9 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami "minister właściwy 
do spraw pracy"; 

15) w art. 19 w ust. 1 i 2, wart. 22a w ust. 1, wart. 31 
w ust. 6 oraz wart. 37e w ust. 1 i 2 wyrazy "Rejo
nowy urząd pracy" zastę puje się wyrazem "Staro
sta"; 

16) wart. 20: 

a) w ust. 3 wyrazy "kierownik rejonowego urzędu 
pracy" zastępuje się wyrazem " starosta", 

b) w ust. 4 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego urzę
du pracy" zastępuje się wyrazem "starosta", 
a wyraz "rejonowej" zastępuje się wyrazem 
"powiatowej" , 

c) w ust. 6 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami " minister właściwy 
do spraw pracy"; 

17) w art. 21 wyrazy "Rejonowy urząd pracy" zastępu
je się wyrazem "Starosta"; 

18) w art. 22 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami "M inister właściwy do 
spraw pracy"; 
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19) wart. 24 w ust. 6b wyrazy "Ministe r Pracy i Polity
ki Socjalnej" zastępuje się wyrazami" Minister wła
ściwy do spraw pracy"; 

20) w art. 31 w ust. 7 i 8 wyrazy "Minister Pracy i Poli
tyki Socjalnej" zastępuje się wyrazami "minister 
właściwy do spraw pracy"; 

21) w art. 36 w ust. 1-3 wyrazy "Minister Pracy i Poli
tyki Socjalnej" zastępuje się wyrazami "minister 
właściwy do spraw pracy"; 

22) w art. 37b w ust. 6 wyrazy "Minister Pracy i Polity
ki Socjalnej" zastępuje się wyrazam i "minister wła
ściwy do spraw pracy"; 

23) w art. 37f w ust. 1 wyrazy "rejonowy urząd pracy" 
zastępuje się wyrazem "starostę"; 

24) w art. 37h w ust. 2 po wyrazie "gmin" dodaje się 
wyraz" , powiatów"; 

25) art. 37i otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37i. 1. Lokalne programy, obej mujące swym 
zakresem obszar jednego lub kilku po
wiatów, mające na celu: 
1) zmniejszenie negatywnych skutków 

bezrobocia albo tworzenie miejsc 
pracy, 

2) wsparcie przebiegu restrukturyzacji 
podmiotów położonych na terenie 
powiatów objętych programami re
strukturyzacyjnymi przyjętymi przez 
Radę Ministrów, 

inicjowane, realizowane i finansowane 
przez organy samorządu wojewódz
twa mogą zostać wsparte środkami 
budżetu państwa określonymi na ten 
cel w ustawie budżetowej. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze roz
porządzenia, warunki wspierania lo
kalnych programów, o których mowa 
w ust. 1."; 

26) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Samorząd województwa orga nizuje i prowa
dzi Ochotnicze Hufce Pracy."; 

27) art. 45 otrzym uje brzmienie: 

"Art. 45. Minister właściwy do spraw pracy okre
śla, w drodze rozporządzen ia, zasady or
ganizacji i funkcjonowania Ochotniczych 
Hufców Pracy."; 

28) wart. 48 w ust. 2 w pkt 1 wyraz "wojewódzkiego" 
zastępuje się wyrazem" powiatowego"; 

29) w art. 49: 

a) w ust. 1 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy 
do spraw pracy", 

b) w ust. 2 wyrazy "Minister Gospodarki" zastępu
je się wyrazami "Minister właściwy do spraw 
gospodarki " oraz wyrazy "Ministrem Pracy i Po-

lityki Socjalnej" zastępuje się wyra za mi "mini
strem właściwym do spraw pracy"; 

30) w art. 50: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
,,1. Pracodawca może zatrudnić lub powierzyć 

inną pracę zarobkową na terenie Polski cu
dzoziemcowi nie posiadającem u karty stałe
go pobytu lub statusu uchodźcy Rzeczypo
spolitej Polskiej, jeżeli uzyska na to zezwole
nie starosty powiatu, na terenie którego znaj
duje się siedziba pracodawcy, a cudzozie
miec uzyskał prawo pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodę na za
trudnienie lub wykonywanie innej pracy za
robkowej u tego pracodawcy. 

2. Zezwolenie i zgoda na zatrud nienie lub po
wierzenie innej pracy zarobkowej cudzo
ziemcom w jednostkach podległych mini
strowi właściwemu do spraw kultury, mini
strowi właściwemu do spraw zdrowia, mini
strowi właściwem u do spraw oświaty i wy
chowa nia oraz Prezesowi Polskiej Akademii 
Nauk są wydawane przez starostów, jeżeli są 
spełnione warunki określone w przepisach 
tej ustawy oraz przepisach innych ustaw.", 

b) w ust. 3 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego urzę
du pracy wydaje uwzględniając sytuację na ryn
ku pracy" zastępuje się wyrazami "starosta wy
daje uwzględniając sytuację na rynku pracy oraz 
kryteria określone przez samorząd wojewódz
twa", 

c) w ust. 5 wyrazy "wojewódzkiego urzędu pracy" 
zastępuje się wyrazem "starosty", 

d) w ust. 6 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzę

du pracy" zastępuje się wyrazem "starostę", 

e) w ust. 11 wyraz "wojewódzkiego" zastępuje się 
wyrazem "powiatowego", 

f) w ust. 14 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami "minister właściwy 
do spraw pracy" oraz wyrazy "dyrektora woje
wódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyra
zem "starosty"; 

31) wart. 51: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Minister właściwy do spraw pracy określa, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasa
dy i tryb wydawania zezwoleń i zgód, o któ
rych mowa wart. 50 ust. 1.", 

b) w ust. 2 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy 
do spraw pracy", 

c) skr.eśla się ust. 3, 

d) w ust. 4 wyrazy "Minister Zdrowia i Opieki Spo
łecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Po
lityki Socjalnej" zastępuje się wyrazami "Mini
ster właściwy do spraw zdrowia w porozumie
niu z ministrem właściwym do spraw pracy"; 
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32) wart. 57: 

a) w ust. 1: 
- skreśla się pkt 22, 
- dodaje się pkt 31 w brzmieniu: 

,,31) koszty szkolenia kadr realizujących zada
nia objęte ustawą . ", 

b) skreśla się ust. 2a, 

c) w ust. 4: 

- skreśla się wyrazy "za zgodą Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej może dokonywać lub z ini 
cjatywy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej", 

-wyrazy "w ust. 1 pkt 2- 5, 7,13,22,26,27 i 29" 
zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 2-5, 7, 
13,26,27 i 29", 

d) w ust. 5 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej w porozumieniu z Ministrem Finansów" za
stępuje się wyrazami "M inister właściwy do 
spraw pracy w porozumieniu z ministrem wła
ściwym do spraw budżetu", 

e) w ust. 6 wyrazy " Mi nister Pracy i Polityki Socjal 
nej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy 
do spraw pracy" , 

f) skreśla się ust. 6a; 

33) po art. 57 dodaje s ię art. 57a w brzmieniu : 

"Art. 57a. 1. Środki Funduszu Pracy przekazywane 
są przez Prezesa Krajowego Urzędu 
Pracy samorządom wojewódzkim 
i powiatowym według algorytmu . 

2. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, 
powinien uwzględ niać w szczególno
ści liczbę osób pobierających zasiłek, 
zapotrzebowanie na środki do realiza
cji zadań aktywnej p'blityki rynku pra
cy, zapotrzebowanie na roboty pu
bliczne, potrzeby programów regio 
nal nych i specjalnych. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze roz
porządzenia , po zasięgnięciu opinii 
Nacze lnej Rady Zatrudnienia algo
rytm, o którym mowa w ust. 1."; 

34) w art. 62 wyrazy "Ministrowi Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje si ę wy razam i "ministrowi właściwe
mu do spraw pracy " ; 

35) wart. 64 w ust. 1 i 2 wyrazy "dyrektora właściwe
go wojewódzkiego urzęd u pracy" zastępuje się wy
razem "starosty"; 

36) art. 76 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 76. Ilekroć w dotychczasowych przepisach 
jest mowa o: 

1) rejonowym urzędzie pracy - należy 

przez to rozumieć powiatowy urząd 
pracy, 

2) staroście - należy przez to rozumieć 
przewodniczącego zarządu miasta 
w miastach na prawach powiatu."; 

37) ilekroć w ustawie występują użyte w różnych przy
padkach wyrazy: 

a) " rejonowy urząd pracy " - zastępuje się je wy
razami "powi atowy urząd pracy" użytymi wod
powiednim przypadku, 

b) "rejony administracyjne (g miny)" - zastępuje 
się je wyrazami "powiaty (gminy)" użytymi 
w odpowiednim przypadku. 

Art. 98. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro
nie gruntów rolnych i leśnyc h (Dz. U. Nr 16, poz. 78 
oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, 
poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i wy
razy "kierownik rejonowego urzędu rządowej 
administracji ogó lnej" zastępuje się wyrazem 
"starosta" , 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu : 

,,2. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, 
są zadaniami z zakresu administracji rządo
wej."; 

2) wa rt. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,, 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi 
względami społecznymi i brakiem innych 
gruntów, lasy ochronne mogą być przezna
czone na inne cele niż określone w ust. 2, po 
uzyskaniu w trybie art. 7 ust. 2 zgody woje
wody." ; 

3) wart. 18 w ust. 1 wyraz "wojewoda" zastępuje się 
wyrazem "starosta"; 

4) w art. 22 w ust. 2 wyrazy " kierownik rejonowego 
urzędu rządowej administracji ogólnej" zastępuje 
si ę wyrazem "starosta"; 

5) w art. 24 w ust. 4 wyraz "wojewoda" zastępuje się 
wyrazami "samorząd województwa" . 

Art. 99. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za
kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz 
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678) 
wprowadza się następujące zm iany: 

1) użyte wart. 2 w ust. 1, wart. 3 w ust.l i w 
ust. 3-5, wart. 4 w ust. 1, wart. 18 w ust. 4 i w 
art. 72 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "re
jonowy organ rządowej administracji ogólnej" za
stępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 
wyrazami "starosta wykonujący zadanie z zakresu 
adm inistracji rządowej"; 

2) po art. 5 dodaje się art. 5' w brzmieniu: 

"Art. 5' . Od decyzji wydawanych przez starostę, 
wykonującego zadania z zakresu admini
stracji rządowej, w odniesieniu do nieru
chomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa przysługuje stronie odwołanie 
do wojewody."; 
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3) użyty wart. 1 w ust. 1, wart. 3 w ust. 2 w pkt 5, 
wart. 17 w pkt 4, wart. 36 w ust. 1, wart. 47 w ust. 9 
w pkt 1 dwukrotnie, wart. 63 i wart. 86 w ust. 1 
w różnych przypadkach i liczbach wyraz "gmina" 
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypad
kach i liczbach wyrazami " jednostka samorządu te
rytorialnego " ; 

4) użyte w art. 47 w ust. 9 w pkt 1 dwukrotnie i w art. 
86 w ust. 1 dwukrotnie w różnych przypadkach wy
razy "zakład pracy" zastępuje się użytym w odpo
wiednim przypadku wyrazem " pracodawca"; 

5) w art. 66 w pkt 1: 

a) w lit. a) wyrazy "kierownika rejonowego organu 
rządowej administracji ogólnej" zastępuje się 

wyrazami "starostę wykonującego zadanie z za
kresu administracji rządowej" , 

b) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

" b) przewodniczącego zarządu jednostki samo
rządu terytorialnego - w stosunku do nieru
chomości stanowiących własność odpo
wiedniej jednostki samorządu terytorialne
go," . 

Art. 100. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta
tystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. 
Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 2 pkt 10 i wart. 22 wyrazy "podległe mu urzę
dy statystyczne" zastępuje się wyrazami "podlegli 
mu dyrektorzy urzędów statystycznych"; 

2) w art. 13 dodaje się ust. 6 w brzmieniu : 

,,6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
jest obowiązany do udostępniania organom 
administracji rządowej i jednostkom samo
rządu terytorialnego danych dotyczących re
alizowanych przez nie zadań, w ujęciu odpo
wiednim do ustawowego usytuowania po
szczególnych zadań publicznych."; 

3) wart. 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

,,4. Wynikowe informacje statystyczne są ujmo
wane w programie badań statystyki publicz
nej, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnie
niem ustawowego usytuowania poszczegól 
nych zadań publicznych. " ; 

4) w art. 25 w ust. 5 dodaje się drugie zdanie w brzmie
niu: 

"Dyrektor urzędu statystycznego jest organem ad
ministracji niezespolonej w województwie"; 

5) użyte w ustawie wyrazy "samorządu terytorialne
go" zastępuje się wyrazami "jednostek samorządu 
terytorialnego" . 

Art. 101. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o ob
ligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420, Nr 118, poz. 574 oraz 
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 118, poz. 754) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) gminy, powiaty, województwa, zwane dalej 
"jednostkami samorządu terytorialnego", 
a także związki tych jednostek oraz miasto 
stołeczne Warszawa,"; 

2) w art 5 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "gminy" zastępuje się 
wyrazami "jednostki samorządu terytorialnego"; 

3) w art. 6: 

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,, 5) udzieleniu poręczenia przez jednostki sa
morządu terytorialnego, z zastrzeżeniem 

ust. 5," 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) jednostek samorządu terytorialnego, ich 
związków oraz miasta stołecznego Warsza
wy," 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,, 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz 
miasto stołeczne Warszawa mogą poręczać 
zobowiązania wynikające z obligacji emito
wanych przez: 

1) inne jednostki samorządu terytorialnego 
oraz związki , o których mowa wart. 2 
ust. 1 pkt 2, 

2) spółki prawa handlowego, w których dana 
jednostka samorządu terytorialnego lub 
miasto stołecz ne Warszawa dysponuje 
ponad 50% głosów na zgromadzeniu 
wspólników lub walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, 

3) p rzedsiębiorstwa , dla których organem 
założycielskim jest jednostka samorządu 
terytorialnego lub miasto stołeczne War
szawa 

do wysokości 15% dochodów jednostki sa
morządu terytorialnego planowanych w ro
ku, w którym następuje udzielenie poręcze
nia. Udzielenie poręczenia wymaga uchwały 
organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego lub Rady miasta stołecznego 
Warszawy."; 

4) wart. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. W przypadku emisji obligacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego, ich związki oraz 
miasto stołeczne Warszawę, wymagania 
określone w ust. 1 pkt 7 oraz w ust. 3 i 4 uwa
ża się za spełnione poprzez udostępnienie 
sprawozdania z wykonania budżetu jednost
ki samorządu terytorialnego za rok poprze
dzający emisję obligacji wraz z opinią regio
nalnej izby obrachunkowej."; 

5) w art. 24 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie: 

"W przypadku zniesienia lub podziału jednostki 
samorządu terytorialnego będącej emitentem 
obligacji, odpowiedzialność za zobowiązania 
wynikające z emisji obligacji ponoszą solidarnie 
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jednostki samorządu terytorialnego, które prze
jęły jej mienie." 

Art. 102. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto
sunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-M etodystycz
nego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Organizowanie imprez o charakterze religij
nym na drogach publicznych wymaga 
uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ru 
chu drogowego, z właściwymi organami ad
ministracji rządowej lub samorządowej."; 

2) użyty wart. 23 i wart. 37 w ust. 1 w różnyc h przy
padkach i liczbie wyraz "gmina" zastępuje się wy
razami "jednostek samorządu terytorialnego". 

Art. 103. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto
sunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadza się n astępujące 
zmiany: 

1) wart. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Organizowanie imprez o charakterze religij
nym na drogach publicznych wymaga 
uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ru
chu drogowego, z właściwymi organami ad
ministracji rządowej lub samorządowej . "; 

2) użyty wart. 26 i wart. 43 w ust. 1 w różnych przy
padkach i liczbie wyraz "gmina" zastępuje się wy
razami "jednostek samorządu terytorialnego". 

Art. 104. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto
sunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siód
mego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, 
poz. 481 i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Organizowanie imprez o charakterze religij
nym na drogach publicznych wymaga 
uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ru
chu drogowego, z właściwymi organami ad
ministracji rządowej lub samorządowej."; 

2) użyty wart. 23 w ust. 3 i wart. 35 w ust. 1 w różnych 
przypadkach i liczbie wyraz "gmina" zastępuje się 
wyrazami "jednostek samorządu terytorialnego". 

Art. 105. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto
sunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482 i z 1998 r. 
Nr 59, poz. 375) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Organizowanie imprez o charakterze religij 
nym na drogach publicznych wymaga 
uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ru
chu drogowego, z właściwymi organami ad
ministracji rządowej lub samorządowej."; 

2) użyty wart. 20 i art. 34 w ust. 1 w różnych przypad
kach i liczbie wyraz "gmina" zastę puje s i ę wyraza
mi "jednostek samorządu terytorial nego ". 

Art. 106. W ustawie z dnia 6 lipca 1995 r. o przed
siębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwo
we" (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591, Nr 104, 
poz. 661 i Nr 121, poz. 770) wprowadza s i ę następują

ce zmiany: 

1)wart.l0: 

a) skreśla się ust. 3, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Na zadania kolejowej sł u żby zdrowia przeka
zywana jest dotacja z budżetu państwa . " ; 

2) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. W przypadkach uzasadnionych względami 
gospodarczymi lub społecznymi PKP może 
przekazać zbędne mienie ni eodpłatnie na 
rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub państwowej jednostki or
ganizacyjnej w drodze umowy. Przepisy ust. 
2-4 stosuje się odpowied nio."; 

3) skreśla się rozdział 4; 

4) w art. 27: 

a) skreśla się pkt 3, 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,, 9) zatwierdza projekty likwidacji li nii kolejo
wych lub ich części - po uzyskaniu opinii 
sejmiku województwa i rad powiatów, na 
obszarze których przebiega ta linia, w przy
padku zaś odcinka linii ko lejowej przebiega
jącego wyłącznie na teren ie jednego powia
tu - po uzyskaniu opinii ra dy tego powia-
tu," 

c) skreśla się pkt 13. 

Art. 107. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochro
nie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446 oraz 
z 1997 r. Nr 121, poz. 770) wprowadza s ię następujące 
zmiany: 

1) wart. 2 w pkt 16 oraz wart. 50 w ust. 1 w pkt 1,2 i 4 
skreśla się wyraz "Państwowej"; 

2) wart. 3 w ust. 2 w pkt 1 oraz wart. 5 w ust. 1 wyraz 
"gminy" zastępuje się wyrazami "jednostki samo
rządu terytorialnego"; 

3) w art. 34 wyrazy "państwowego wojew ódzkiego in
spektora sanitarnego" zastępuje się wyrazami 
"wojewódzkiego inspektora sanitarnego " ; 

4) w tytule rozdziału 5 skreśla się wy raz " Państwo
wa"; 

5) wart. 39 w ust. 1 wyrazy "Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin, zwaną dalej "Inspekcją", jako or
gan administracji państwowej powołany do spra
wowania" zastępuje się wyrazami " Inspekcję 
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Ochrony Rośl in, zwaną dalej "Inspekcją", właści 
wą w sprawach"; 

6) art. 41 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 41 . 1. Zadania Inspekcji określone wart. 40 
wykon ują następujące organy: 

7) w art. 42: 

1) Główny Inspektor Ochrony Roślin, 

zwany dalej "Głównym Inspekto-
rem", 

2) wojewoda przy pomocy wojewódz
kiego inspektora ochrony roślin, 

zwanego dalej "wojewódzkim in
spektorem", jako kierownika woje
wódzkiej inspekcji ochrony roślin, 
wchodzącej w skład zespolonej ad
ministracji wojewódzkiej. 

2. Wojewódzki inspektor wykonuje 
w imieniu wojewody zadania i kompe
tencje Inspekcji określone w ustawie 
i przepisach odrębnych."; 

a) LJst. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1. Główny Inspektor jest centralnym organem 
administracji rządowej podległym ministro
wi właściwemu do spraw rolnictwa . 

2. Głównego Inspektora powołuje i odwołuje 
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw rolnictwa.", 

b) w ust. 4 wyraz "Inspekcji" zastępuje się wyraza
mi "Ochrony Roślin" , 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Organizację Głównego Inspektoratu Ochro
ny Roślin określa statut nadany, w drodze 
rozporządzenia, przez ministra właściwego 
do spraw rolnictwa."; 

8) w art. 43: 

a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

,,2. Wojewódzkiego inspektora powołuje i od
wołuje wojewoda w porozumieniu z Głów
nym Inspektorem. 

3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania 
przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu 
ochrony roślin. 

4. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powo
łuje i odwołuje wojewoda na wn iosek woje
wódzkiego inspektora.", 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 

,,5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w po
rozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw administracji publicznej określi, 

w drodze rozporządzenia, zasady organizacji 
wojewódzkich inspektoratów ochrony ro
ślin."; 

9) dodaje się art. 43a i 43b w brzmieniu: 

"Art. 43a. 1. Wojewoda, na wniosek wojewódzkie
go inspektora, może tworzyć zamiej
scowe delegatury wojewódzkiego in
spektoratu ochrony roślin. Kierownik 
delegatury może, z upoważnien ia wo
jewódzkiego inspektora, prowadzić 

sprawy i wydawać na terenie swojego 
działania decyzje administracyjne. 

2. Wojewoda, na wniosek wojewódzkie
go inspektora lub za jego zgodą, może 
powierzyć, w drodze porozumienia, 
prowadzenie spraw z zakresu właśc i

WOSCI wojewódzkiego inspektora, 
w tym wydawanie w jego imieniu de
cyzji administracyjnych, organom po
wiatów położonych na terenie woje
wództwa. 

Art . 43b. Wojewódzki inspektor może upoważnić 
pracowników wojewódzkiego inspektora
tu oraz pracowników delegatur do wyko
nywania kontroli fitosanitarnej i wydawa
nia w jego imieniu decyzji administracyj
nych ."; 

10) wart. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W rozumieniu Kodeksu postępowania admi
nistracyjnego, w sprawach należących do za
kresu zadań i kompetencji Inspekcji, orga
nem właściwym jest, jeżeli ustawa nie stano
wi inaczej, wojewódzki inspektor i jako organ 
wyższego stopnia - Główny Inspektor."; 

11) skreśla się art. 45; 

12) skreśla się art. 48; 

13) w art. 49 wyrazy "rządowej administracji ogólnej, 
organami administracji specjalnej i" zastępuje się 
wyrazami "administracji rządowej i organami jed
nostek"; 

14) dodaje się art. 49a i 49b w brzmieniu: 

"Art. 49a. 1. Główny Inspektor ustala ogólne kie
runki działania organów Inspekcji lub 
- w przypadku zaistnienia nadzwy
czajnego zagrożenia fitosanitarnego 
- szczegółowe zasady postępowania 
wojewódzkich inspektorów, a także 
zasady ich współdziałania z innymi or
ganami administracji publicznej. 

2. Rada powiatu i sejmik województwa 
przynajmniej raz na rok rozpatrują in
formacje właściwego wojewódzkiego 
inspektora o działalności Inspekcji na 
obszarze powiatu lub województwa. 
Na żądanie właściwej rady gminy, ra
dy powiatu lub sejmiku województwa 
informację taką właściwy wojewódzki 
inspektor jest obowiązany składać 
w każdym czasie. 

3. W związku z przedłożoną informacją, 
o której mowa w ust. 2, radzie powia
tu służy prawo do określania , w dro
dze uchwały, kierunków działania wła-
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sClwego organu Inspekcji w celu za
pewnienia na danym obszarze należy

tej ochrony roślin. 

4. W przypadkach bezpośrednich zagro
żeń fitosanitarnych starosta, wójt, 
burmistrz i prezydent miasta mogą 
wydać właściwemu organowi Inspek
cji polecenie podjęcia działań zmierza
jących do usunięcia tego zagrożenia . 

5. Uchwała podjęta na podstawie ust. 3 
lub polecenie wydane na podstawie 
ust. 4 nie mogą dotvczyć wykonania 
konkretnych czynności służbowych 
ani określać sposobu wykonania za
dania przez organy Inspekcji, lecz po
winny ustalać przedmiot działania lub 
wskazywać stan niezgodny z prawem, 
o którego usunięcie chodzi. 

6. Organ jednostki samorządu terytorial 
nego niezwłocznie informuje woje
wódzkiego inspektora o podjęciu 
uchwały lub wydaniu polecenia, o któ
rych mowa w ust. 3-5. 

Art. 49b. 1. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent 
miasta ponoszą wyłączną odpowie
dzialność za treść polecenia wydane
go na podstawie art. 49a ust. 4. 

2. Polecenie przekazane ustnie wymaga 
potwierdzenia na piśmie. 

3. Polecenie podlega niezwłocznemu 

wykonaniu. Wojewódzki inspektor na
tychmiast przedkłada sprawę Głów
nemu Inspektorowi, jeżeli nie jest 
w stanie wykonać polecenia albo jeże
li polecenie narusza prawo. 

4. Polecenie naruszające prawo jest nie
ważne. O nieważności polecenia roz
strzyga wojewoda." 

Art. 108. W ustawie z dnia 13 pażdziernika 1995 r. 
Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz 

z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, 
Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 9 w ust. 2 wyraz "wojewoda" zastępuje się 
wyrazem "starosta"; 

2) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywa
nie chartów rasowych lub ich mieszań
ców wymaga zezwolenia starosty."; 

3) w art. 29 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "wojewoda" zastę
puje się wyrazami "starosta, wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej"; 

4) wart. 45: 

a) w ust. 1 wyrazy "dyrektor regionalnej dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe" zastępuje się wyrazami "nadleśni
czy działający z upoważnienia dyrektora regio-

nalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Le
śnego Lasy Państwowe", 

b) w ust. 2 po wyrazie "nadleśniczy" dodaje się wy
razy "działający z upoważnienia dyrektora regio
nalnej dyrekcji", 

c) w ust. 3 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zem "starosta". 

Art. 109. W ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o na
siennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724 oraz z 1997 r. 
Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmia
ny: 

1) wart. 43 w ust. 1 i wart. 44 w ust. 1 po wyrazie 
"gmin" dodaje się wyrazy "i powiatów" oraz skre
śla się wyrazy,,, w drodze rozporządzenia"; 

2) w art. 45: 

a) w ust. 2 wyrazy "dyrektor właściwego terytorial
nie okręgowego inspektoratu Inspekcji Nasien
nej" zastępuje się wyrazami "wojewódzki in
spektor inspekcji nasiennej", 

b) w ust. 4 wyrazy "Dyrektor okręgowego inspek
toratu" zastępuje się wyrazami "Wojewódzki in
spektor"; 

3) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 52. 1. Inspekcję Nasienną tworzą Główny In
spektor Inspekcji Nasiennej oraz woje
wódzcy inspektorzy inspekcji nasien
nej. 

2. Główny Inspektor Inspekcji Nasiennej 
jest centralnym organem administracji 
rządowej podległym ministrowi właści
wemu do spraw rolnictwa. 

3. Głównego Inspektora Inspekcji Nasien
nej powołuje i odwołuje Prezes Rady 
Ministrów na wniosek ministra właści
wego do spraw rolnictwa. 

4. Zastępcę Głównego Inspektora Inspek
cji Nasiennej powołuje i odwołuje mi
nister właściwy do spraw rolnictwa na 
wniosek Głównego Inspektora. 

5. Zadania Inspekcji Nasiennej wykonują 
następujące organy: 
1) Główny Inspektor Inspekcji Nasien

nej, 
2) wojewoda przy pomocy wojewódz

kiego inspektora inspekcji nasiennej, 
zwanego dalej «wojewódzkim in
spektorem», jako kierownika woje
wódzkiej inspekcji nasiennej, wcho
dzącej w skład zespolonej admini
stracji wojewódzkiej. 

6. Wojewódzki inspektor wykonuje 
w imieniu wojewody zadania i kompe
tencje Inspekcji Nasiennej określone 
w ustawie i przepisach odrębnych . 

7. Wojewódzkiego inspektora powołuje 
i odwołuje wojewoda w porozumieniu 
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z Gtównym Inspektorem Inspekcji Na
siennej . 

8. Zastępcę wojewódzkiego inspektora 
powotuje i odwotuje wojewoda na 
wniosek wojewódzkiego inspektora. 

9. Wojewódzki inspektor wykonuje swoje 
zadanie i kompetencje przy pomocy 
wojewódzkiego inspektoratu inspekcji 
nasiennej . 

10. W rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w sprawach nale
żących do zakresu zadań i kompetencji 
Inspekcji Nasiennej, organem wtaści
wym jest, jeżeli ustawa nie stanowi ina
czej, wojewódzki inspektor i jako organ 
wyższego stopnia - Gtówny Inspektor 
Inspekcji Nasiennej. 

11 . Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego 
inspektora inspekcji nasiennej lub za je
go zgodą, może powierzyć powiatom, 
w drodze porozumienia, prowadzenie 
spraw z zakresu wtaściwości woje
wódzkiego inspektora inspekcji nasien
nej, w tym wydawanie w jego imieniu 
decyzji administracyjnych. " ; 

4) art. 53 otrzymuje brzmien ie: 

"Art. 53. Organizację Gtównego Inspektoratu In
spekcji Nasiennej określa statut nadany 
w drodze rozporządzenia przez ministra 
wtaściwego do spraw rolnictwa. "; 

5) wart. 54, wart. 56 w ust. 3, wart. 58 i wart. 59 w ust. 
2 użyte w różnych przypadkach wyrazy " Dyrektor 
Centralnego Inspektoratu " zastępuje si ę u żytymi 

w odpowiednich przypadkach wyrazami " Gl ówny 
Inspektor Inspekcji Nasiennej"; 

6) w art. 56 w ust. 1, wart. 57 w ust. 1 i 2, wart. 59 
w ust. 1 i 2, wart. 63 w ust. 1 i 2 oraz wart. 65 uży
te w różnych przypadkach wyrazy "dyrektor okrę
gowego inspektoratu" zastępuje się użytymi w od
powiednich przypadkach wyrazami "wojewódzki 
inspektor"; 

7) w art. 64 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy " okręgowemu in
spektoratowi" zastępuje się wyrazami " wojewódz
kiemu inspektorowi". 

Art. 110. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. 
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 oraz 
z 1997 r. Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Kra
jowej Rady Izb Rolniczych , określi, w drodze 
rozporządzenia, liczbę i teren dziatania izb, 
uwzględniając zasadniczy podziat terytorial
ny państwa."; 

2) wart. 5 ust. 3, wart. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 wyrazy 
"zadań wtasnych gminy" zastępuje się wyrazami 
"zadań wtasnych jednostek samorządu terytorial
nego". 

Art. 111. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul
turze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639 
oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 
i Nr 160, poz. 1078) wprowadza się następujące zmia
ny: 

1) wart. 4 wyrazy "samorządu terytorialnego" zastę
puje się wyrazami "jednostki samorządu terytorial
nego"; 

2) w art. 5: 

a) skreśla się ust. 3, 

b) w ust. 4 wyrazy "Gmina realizuje" zastępuje się 
wyrazami "Jednostki samorządu terytorialnego 
realizują" ; 

3) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpi
sowi do ewidencji, prowadzonej przez staro
stów wtaściwych ze względu na siedzibę klu
bów."; 

4) wart. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Nadzór nad dziatalnością stowarzyszeń kul
tury fizycznej oraz związków sportowych na
leży, jako zadanie z zakresu administracji rzą
dowej, z zastrzeżeniem ust. 2, do starosty 
wtaściwego ze względu na ich siedzibę."; 

5) wart. 42 w ust. 1 i wart. 54 w ust. 1 wyrazy "samo
rządu terytorialnego " zastępuje się wyrazami "or
ganów jednostek samorządu terytorialnego"; 

6) wart. 53 w ust. 3 wyrazy "Prezes Urzędu Kultury Fi
zycznej i Turystyki" zastępuje się wyrazami "Rada 
Ministrów", a wyraz "zarządzenia" zastępuje się 
wyrazem "rozporządzenia"; 

7) w art. 54 w ust. 2 wyraz "samorządowej" zastępu
je się wyrazami "wtaściwych terytorialnie gmin"; 

8) w art. 56 wyraz "samorządowej" zastępuje się wy
razami "organami jednostek samorządu terytorial
nego". 

Art. 112. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo
dach pielęgniarki i potożnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410) art. 
9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. 1. Pielęgniarka po ukończeniu szkoty pielę
gniarskiej, a potożna po ukończeniu 
szkoty potożnych, w celu uzyskania pra
wa wykonywania zawodu, obowiązana 
jest do odbycia 12-miesięcznego stażu 
podyplomowego w zaktadzie opieki 
zdrowotnej. 

2. Minister wtaściwy do spraw zdrowia za
pewnia środki finansowe niezbędne do 
odbycia stażu podyplomowego dla ab
solwentów szkót pielęgniarskich i szkót 
potożnych. 

3. Minister wtaściwy do spraw zdrowia po 
zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielę
gniarek i Potożnych określi, w drodze 
rozporządzenia, ramowy program stażu 
pielęgniarki i stażu potożnej, sposób 
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i tryb odbywania oraz zaliczania stażu 
podyplomowego, zakres uprawnień za
wodowych pielęgniarki i położnej 

w okresie odbywania stażu podyplomo
wego oraz warunki, jakie powinien speł
niać zakład opieki zdrowotnej, w którym 
odbywane są staże podyplomowe. 

4. Marszałek województwa, po zasięgnię
ciu opinii właściwej okręgowej rady pie
lęgniarek i położnych, ustala listę zakła
dów opieki zdrowotnej, uprawnionych 
do prowadzenia staży podyplomo
wych." 

Art. 113. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rzą
dowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 
106, poz. 495) wart. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) współpraca z samorządem województwa." 

Art. 114. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko
mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo
wych (Dz. U. Nr 118, poz. 561, Nr 156, poz. 775 oraz 
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, 
poz. 673, Nr 121 , poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, 
poz. 945) dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

"Art. 4a. 1. Z uzasadnionym wnioskiem dokonania 
komercjalizacji przedsiębiorstwa pań

stwowego może wystąpić do ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa 
sej mik województwa, na obszarze któ
rego znajduje się siedziba tego przed
siębiorstwa. 

2. W przypadku uwzględnienia przez mi
nistra wniosku sejmiku województwa 
stosuje się przepis art. 4 ust. 2, w przy
padku zaś nieuwzględnienia wniosku 
minister informuje sejmik wojewódz
twa, podając jednocześnie uzasadnie
nie odmowy." 

Art. 115. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 5 ust. 1-3 otrzym ują brzmienie: 

,,1. Muzea mogą być tworzone przez ministrów 
i kierowników urzędów centralnych, jednost
ki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, 
osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej. 

2. Muzeami państwowymi są muzea utworzo
ne przez organy administracji rządowej. 

3. Muzeami samorządowymi są muzea utwo
rzone albo przejęte przez jednostki samorzą
du terytorialnego."; 

2) dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

"Art.5a. Muzea będące instytucjami kultury mogą 
być łączone tylko z muzeami."; 

3) w art. 10 w ust. 5 wyraz "zarządzenia" zastępuje się 
wyrazem "rozporządzenia"; 

4)wart.ll w ust. 1,wart.23wust. 1,wart.24wust. 1 
i wart. 30 użyty w różnych przypadkach wyraz "ko
munalne" zastępuje się użytym w odpowiednim 
przypadku wyrazem "samorządowe"; 

5) wart. 13: 

a) w ust. 3 wyraz "zarządzenia" zastępuje się wyra
zem "rozporządzenia", 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

,,6. Minister właściwy do spraw kultury podaje 
do publicznej wiadomości wykaz muzeów 
rejestrowanych." ; 

6) wart. 17 wyrazy "naczelne i centralne organy ad
ministracji rządowej, wojewodowie oraz organy 
gmin lub związków komunalnych" zastępuje się 
wyrazami "organy administracji rządowej oraz or
gany jednostek samorządu terytorialnego"; 

7) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 26. 1. W razie likwidacji muzeum samorządo
wego, właściwy podmiot, o którym mo
wa wart. 5 ust. 3, zapewnia muzealiom 
warunki należytego przechowywania. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, od
powiednio zarząd gminy, powiatu lub 
województwa ma prawo pierwszeń

stwa nabycia muzealiów. Jeżeli likwi
dowane muzeum utworzono w drodze 
komunal izacj i mienia państwowego, 

nabycie tego mienia następuje nieod
płatnie . 

3. Jeżeli zarząd gminy, powiatu lub woje
wództwa nie skorzystał z prawa pierw
szeństwa nabycia, podmiot, o którym 
mowa wart . 5 ust. 3, po uzgodnieniu 
z wojewodą, rozstrzyga o dalszym prze
znaczeniu muzealiów."; 

8) wart. 29 w ust. 2 wyraz "zarządzenia" zastępuje się 
wyrazem "rozporządzenia"; 

9) w art. 32 w ust. 4 wyrazy "stanowisk w muzeach" 
zastępuje się wyrazam i "w muzeach stanowisk, 
o których mowa w ust. 1". 

Art. 116. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo
dzie lekarza (Dz. U. z 1997r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, 
poz. 554) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Prawo wykonywania zawodu, o którym mo
wa w ust. 1 i 2, przyznaje okręgowa rada le
karska właściwa ze względu na zamierzone 
miejsce wykonywan ia zawodu."; 

2) wart. 15: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Minister właściwy do spraw zdrowia zapew
nia środki finansowe niezbędne do odbycia 
stażu podyplomowego dla będących oby
watelam i polskimi absolwentów studiów le
karskich i studiów lekarsko-stomatologicz-
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nych, zamierzających wykonywać zawód le
karza.", 

b) w ust. 6 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyra
zami "Marszałek województwa"; 

3) wart. 49 w ust. 2 wyrazy "Wojewoda jest zobowią
zany do" zastępuje się wyrazami "Samorząd woje
wództwa, w ramach realizacji zadania z zakresu 
administracji rządowej, ma obowiązek". 

Art. 117. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zasta
wie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, 
poz. 703 i z 1997 r. Nr 121 , poz. 769) wart. 1 w ust. 1 
pkt 2 otrzymuje brzmien ie: 

,,2) jednostki samorządu terytorialnego, związku 
jednostek samorządu terytorialnego i innej 
gminnej, powiatowej i wojewódzkiej osoby 
prawnej,". 

Art. 118. W ustawie z dn ia 20 grudnia 1996 r. o go
spodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki 
komunalnej jednostek samorządu terytorial
nego, polegające na wykonywaniu przez te 
jednostki zadań własnych, w celu zaspokoje
nia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzą
dowej."; 

2) dodaje się art. la w brzm ieniu: 

"Art. 1 a. Ilekroć w ustawie jest mowa o jednost
kach samorządu terytorialnego - należy 

przez to rozumieć: 

a) gminę w znaczeniu .ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie terytorial
nym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, 
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, 
poz. 734 i Nr 123, poz. 775) lub 

b) powiat w znaczeniu ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powia
towym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) lub 

c) województwo w znaczeniu ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576)."; 

3) art. 2-4 otrzymują brzmienie: 

"Art. 2. Gospodarka komunalna może być prowa
dzona przez jednostki samorządu teryto
rialnego w szczególności w formach: zakła
du budżetowego lub spółek prawa handlo
wego. 

Art.3. 1. Jednostki samorządu terytorialnego 
mogą powierzać wykonywanie zadań 
z zakresu gospodarki komunalnej oso
bom fizycznym, osobom prawnym lub 
jednostkom organizacyjnym nie posia
dającym osobowości prawnej, w drodze 

umowy na zasadach ogólnych, z zasto
sowaniem przepisów o zamówieniach 
publicznych. 

2. Jeżeli do prowadzenia danego rodzaju 
działalności na podstawie innych ustaw 
jest wymagane uzyskanie zezwolenia, 
jednostki samorządu terytorialnego mo
gą powierzyć wykonywanie zadań wy
łącznie podmiotowi posiadającemu wy
magane zezwolenie. 

Art. 4. 1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej, organy stanowiące jednostek sa
morządu terytorialnego postanawiają o: 

1) wyborze sposobu prowadzenia i form 
gospodarki komunalnej, 

2) wysokości cen i opłat albo o sposobie 
ustalania cen i opłat za usługi komu
nalne o charakterze użyteczności pu
blicznej oraz za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, organy stanowiące jednostek sa
morządu terytorialnego mogą powie
rzyć zarządom tych jednostek."; 

4) wart. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Organy stanowiące jednostek samorządu te
rytorialnego mogą powoływać, likwidować 
lub przekształcać komunalne zakłady budże
towe zgodnie z przepisami ustawy oraz prze
pisami ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. -
Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, 
poz. 591, Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, 
poz. 390, Nr 124, poz. 601, Nr 132, poz. 640, 
z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 
121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, 
poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 
i Nr 158, poz. 1042)."; 

5) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: "Spółki 
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego"; 

6) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
tworzyć spółki z ograniczoną odpowie
dzialnością lub spółki akcyjne, a także mo
gą przystępować do takich spółek . "; 

7) w art. 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Poza sferą użyteczności publicznej woje
wództwo może tworzyć spółki prawa han
dlowego na zasadach i w formach określo
nych w ustawie o samorządzie wojewódz
twa."; 

8) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art.12. 1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmo
wania udziałów i akcji, nabywania i zby-
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wania praw z udziałów i akcji stosuje się 
przepisy Kodeksu handlowego, z wyłą

czeniem art. 310, oraz przepisy Kodeksu 
cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów 
ustaw: o samorządzie terytorialnym, 
o samorządzie powiatowym i o samo
rządzie województwa. 

2. W jednoosobowych spółkach jednostek 
samorządu terytorialnego funkcję zgro
madzenia wspólników (walnego zgro
madzenia) pełnią zarządy tych jedno
stek samorządu terytorialnego."; 

9) wart. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, oraz je
go zmiany obowiązują na obszarze jedno
stek samorządu terytorialnego po zatwier
dzeniu przez zarządy tych jednostek." ; 

10)wart. 18: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu : 

,,5a. Tryb wyboru członków rady nadzorczej 
przez pracowników spółki może określać jej 
statut albo regulamin uchwalony w sposób 
określony w tym statucie.", 

b) w ust. 6 na końcu zdania pierwszego dodaje się 
wyrazy,,, z wyjątkiem przypadków określonych 
wart. 52 Kodeksu pracy"; 

11) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 22. 1. Organ stanowiący jednostki sa morzą
du terytorialnego może , w drodze 
uchwały, zdecydować o likwidacj i za
kładu budżetowego w celu zawiązania 
spółki akcyjnej albo spółki z ograniczo
ną odpowiedzialnością przez wniesie
nie na pokrycie kapitału spółk i wkładu 

w postaci mienia zakładu budżetowego 
pozostałego po jego likwidacji. 

2. Czynności związane z likwidacją zakła

du budżetowego, w celu , o którym mo
wa w ust. 1, wykonuje zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego." 

Art. 119. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Ko
deks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, 
Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084) 
wprowadza się następujące zmiany : 

1) wart. 286 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Organy administracji publicznej oraz inne 
państwowe i gminne, powiatowe oraz wo
jewódzkie samorządowe jednostki organi
zacyjne są obowiązane współdziałać i nie
odpłatnie udzielać organom celnym po
mocy technicznej przy wykonywaniu za
dań określonych w ustawie."; 

2) w art. 287 w § 1 i 2 wyrazy "administracji państwo
wej" zastępuje się wyrazami "administracji pu
blicznej" . 

Art. 120. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o sto
sunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wart. 27 w ust. 2 wyrazy "te
renowego organu rządowej administracji ogólnej" za
stępuje się wyrazami "właściwego organu administra
cji rządowej lub samorządowej". 

Art. 121. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o sto
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Organizowanie imprez o charakterze religij
nym na drogach publicznych wymaga 
uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ru
chu drogowego, z właściwymi organami ad
ministracji rządowej lub samorządowej."; 

2) wart. 19 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami 
"jednostek samorządu terytorialnego". 

Art. 122. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o sto
sunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawi
tów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,, 2. Organizowanie imprez o charakterze religij
nym na drogach publicznych wymaga 
uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ru
chu drogowego, z właściwymi organami ad
ministracji rządowej lub samorządowej." ; 

2) wart. 20 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami 
"jednostek samorządu terytorialnego". 

Art. 123. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o sto
sunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254 
i z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Organizowanie imprez o charakterze religij

nym na drogach publicznych wymaga 
uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ru
chu drogowego, z właściwymi organami ad
ministracji rządowej lub samorządowej."; 

2) u żyty w art. 23 i wart. 36 w ust. 1 w różnych przy
padkach i liczbie wyraz "gmina" zastępuje się wy
razami "jednostek samorządu terytorialnego". 

Art. 124. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, 
poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 3: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, 
paliwa gazowe - procesy związane z do-
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starczaniem ciepła, energii elektrycznej, pa
liw gazowych do odbiorców," 

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

,,12) przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą w za
kresie wytwarzania, przetwarzania, maga
zynowania, przesyłania, dystrybucji paliw 
albo energii lub obrotu nimi," 

c) po pkt 21 dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 

,,22) finansowanie oświetlenia - finansowanie 
kosztów energii elektrycznej pobranej przez 
punkty świetlne oraz koszty ich budowy 
i utrzymania."; 

2) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 17. 1. Samorząd województwa uczestniczy 
w planowaniu zaopatrzenia w energię 
i paliwa na obszarze województwa. 

3) wart. 18: 

2. Wojewoda bada zgodność planów za
opatrzenia w energię i paliwa z polityką 
energetyczną państwa oraz z obowią
zującymi przepisami."; 

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "energię 
elektryczną i ciepło" zastępuje się wyrazami 
"energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe", 

b) w ust. 1: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) planowanie oświetlenia mieJsc publicz
nych i dróg znajdujących się na terenie 
gminy," 

- po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) finansowanie oświetlenia ulic, placów 
i dróg, znajdujących się na terenie gminy, 
dla których gmina jest zarządcą.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Środki na finansowanie oświetlenia dróg 
publicznych, dla których gmina nie jest za
rządcą, pokrywane są z budżetu pań
stwa." ; 

4) użyty wart. 18 ust. 1 pkt 1, wart. 19 ust. 1 i w ust. 3 
pkt 1 i 2 oraz w ust. 7 i 8 w różnych przypadkach wy
raz "ciepło" zastępuje się użytymi w odpowiednich 
przypadkach wyrazami "ciepło, energia elektrycz
na i paliwa gazowe"; 

5) w art. 19: 

a) w ust. 3: 

- w pkt 2 wyrazy "przez odbiorców i użytkowni
ków" skreśla się, 

- w pkt 3 wyrazy "zasobów energii" zastępuje 
się wyrazami "zasobów paliw i energii", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępnia
ją nieodpłatnie zarządowi gminy plany, 
o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie 

dotyczącym terenu tej gminy oraz propozy
cje niezbędne do opracowania projektu zało
żeń.", 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez 
samorząd województwa w zakresie koordy
nacji współpracy z innymi gminami oraz 
przez wojewodę w zakresie zgodności z zało
żeniami polityki energetycznej państwa."; 

6) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 20. 1. W przypadku gdy plany przedsię
biorstw energetycznych nie zapewniają 
realizacji założeń, o których mowa w 
art. 19 ust. 8, zarząd gminy opracowuje 
projekt planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, 
dla obszaru gminy lub jej części. Projekt 
planu opracowywany jest na podstawie 
uchwalonych przez radę tej gminy zało
żeń i winien być z nim zgodny. 

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać : 

1) propozycje w zakresie rozwoju i mo
dernizacji poszczególnych syste
mów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, wraz 
z uzasadnieniem ekonomicznym, 

2) harmonogram realizacji zadań, 

3) przewidywane koszty realizacji pro
ponowanych przedsięwzięć oraz żró
dło ich finansowania. 

3. Zarząd gminy przedstawia wojewodzie 
projekt planu, o którym mowa w ust. 1, 
celem stwierdzenia zgodności z założe
niami, o których mowa wart. 19. 

4. Rada gminy uchwala plan zaopatrze
nia, o którym mowa w ust. 1. 

5. W celu realizacji planu, o którym mowa 
w ust. 3, gmina może zawierać umowy 
z przedsiębiorstwami energetycznymi. 

6. W przypadku gdy nie jest możliwa reali
zacja planu na podstawie umów, rada 
gminy - dla zapewnienia zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe - może wskazać w drodze 
uchwały tę część planu, z którą prowa
dzone na obszarze gminy działania mu
szą być zgodne."; 

7) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 22.1. W skład Urzędu Regulacji Energetyki 
wchodzą Oddział Centralny w Warsza
wie oraz następujące oddziały tereno
we: 

1) północno-zachodni z siedzibą w 
Szczecinie, 

2) północny z siedzibą w Gdańsku, 

3) zachodni z siedzibą w Poznaniu , 
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8) w art. 23: 

4) wschodni z siedzibą w Lublinie, 

5) środkowozachodni z siedzibą w Ło
dzi , 

6) południowo-zachodni z siedzibą we 
Wrocławiu , 

7) południowy z siedzibą w Katowi 
cach, 

8) południowo-wchodni z siedzibą 
w Krakowie . 

2. Rada Ministrów określi, w drodze roz
porządzenia , szczegółowy zasięg tery
torialny i właściwość rzeczową 
z uwzględnieniem granic powiatów. 

3. Dyrektorzy oddziałów URE są powoły
wani i odwoływani przez Prezesa 
URE. "; 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Do załatwiania spraw, o których mowa w 
ust. 2 pkt 1 i 3, niezbędna jest opinia właści
wego miejscowo zarządu województwa.", 

b) w ust. 4 wyraz "wojewodę" zastępuje się wyra
zami "zarząd województwa"; 

9) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W skład Rady wchodzi 9 członków powoły

wanych i odwoływanych przez Prezesa Rady 
Ministrów spośród kandydatów zgłoszonych 
przez ogólnokrajowe organizacje środowisk 
energetycznych, ogólnokrajowe organizacje 
samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajo
we organizacje, dla których ochrona konsu
mentów stanowi zadanie statutowe."; 

10) wart. 56 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

,,13) realizuje działania niezgodne z, częścią pla
nu, o której mowa wart. 20 ust. 6." 

Art. 125. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 w ust. 1 po wyrazach "administracji rządo
wej i" dodaje się wyraz "jednostek"; 

2) w art. 5 w ust. 4 skreśla się wyrazy "naczelnych i"; 

3) w art. 6 po pkt 26 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 27 w brzmieniu: 

,,27) starosta - także przewodniczącego zarzą

du miasta w miastach na prawach powia
tu."; 

4) wart. 9: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Organy wymienione w ust. 1, każdy w zakre
sie swojego działania, są obowiązane pro
wadzić działalność wychowawczą i zapobie
gawczą polegającą na: 

1) promocji zdrowego stylu życia, 

2) tworzeniu placówek prowadzących dzia
łalność zapobiegawczą w środowiskach 
zagrożonych uzależnieniem, 

3) wspieraniu działań ogólnokrajowych i lo
kalnych, o których mowa wart. 3 ust. 3, 
oraz innych inicjatyw społecznych.", 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, są wy
konywane przez jednostki samorządu teryto
rialnego jako zadania własne. Zadania, o któ
rych mowa w ust. 2 pkt 2, są finansowane 
z budżetu państwa w ramach dotacji celowej 
na zadania własne realizowane przez jed
nostki samorządu terytorialnego. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wy
chowania w porozumieniu z ministrem wła
ściwym do spraw zdrowia określi, w drodze 
rozporządzenia , szczegółowe formy działal
noscl wychowawczej i zapob iegawczej 
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależ
nieniem."; 

5) skreśla się art. 10; 

6) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 14. 1. Leczenie i rehabilitację osoby uzależ
nionej prowadzi zakład opieki zdrowot
nej lub lekarz wykonujący indywidual
ną specjalistyczną praktykę lekarską· 

2. Rehabil itację osoby uzależnionej mogą 
prowadzić także osoby posiadające 
specjalistyczne wyższe wykształcenie 
niemedyczne. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia 
określi , w drodze rozporządzenia, wa
runki, jakie powinien spełniać podmiot 
realizujący zadania, o których mowa 
w ust. 1 i 2. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia 
określi, w drodze rozporządzenia, wy
kaz specjalności lekarskich oraz zawo
dów niemedycznych mogących reali 
zować działalność, o której mowa 
w ust. 1 i 2. 

5. Readaptację osób uzależnionych mogą 
prowadzić podmioty wymienione 
w ust. 1 i 2 oraz wart. 3 ust. 3. 

6. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, 
2 i 5, są udzielane przez zakład opieki 
zdrowotnej osobie uzależnionej nieza
leżnie od jej stałego miejsca zamieszka
nia w kraju. Za świadczenia te od wy
mienionej osoby nie pobiera się 
opłat." ; 

7) wart. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Leczenie substytucyjne może prowadzić wy
łącznie publiczny zakład opieki zdrowotnej 
po uzyskaniu zezwolenia wojewody działają
cego w porozumieniu z ministrem właści 
wym do spraw zdrowia."; 
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8) użyte wart. 23 w ust. 1 i 2, wart. 24 w ust. 1 
i wart. 25 w ust. 2 i 3 wyrazy " Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej " zastępuje się wyrazami 
"Głównego Inspektora Farmaceutycznego " ; 

9) w art. 33: 

a) ust. 2 otrzym uje brzm ienie: 

,,2. Wojewoda, d zi ałając w porozumieniu z mini 
strem właściwym do spraw zdrowia oraz mi
nistrem właściwym do spraw rolnictwa, 
określa, w drodze rozporządzenia, ogólną 
powierzchni ę przeznaczoną corocznie pod 
uprawy maku lub konopi włóknistych oraz 
rejonizacj ę tych upraw.", 

b) skreśla s ię ust. 3. 

Art. 126. W ustawie z dn ia 24 kwietnia 1997 r. 
o zwalczaniu chorób za ka źnych zwierząt, badaniu zwie
rząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji We
terynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) w tytule ustawy, wart. 1, wart. 2 w pkt 4, wart. 4, 
wart. 19 w ust. 1 w pkt 1 i 6 i w ust. 3, wart. 21, 
wart. 25 w ust. 1, w tyt ule rozdziału 6, wart. 34 
w ust. 1 i 2, wart. 35, wart. 41 w ust. 1 i 2, wart. 43 
w ust. 1, wart. 44 w ust. 1 i 2, wart. 45 w ust. 2, 
wart. 47 , wart. 48 w ust. 3 i 4, wart. 49 w ust. 1, 
wart. 50 w ust. 1 i 2 oraz wart. 51 w ust. 2 w pkt 1, 
5 i 10 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Pań 
stwowa Inspekcja Weterynaryjna" zastępuje się 
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 
"'nspekcja Wetery naryjna" ; 

2) w art. 5 w ust. 1 i 2, wart. 6 w ust. 1 i 2, wart. 7 
w ust. 6, wart. 8 w ust. 2, wart. 11 w ust. 1-3, 
wart. 13, wart. 15 w ust. 3, wart. 17 w ust. 3, 
wart. 19 w ust. 2 i 4, wart. 22, wart. 25 w ust. 3 i 5, 
wart. 26 w ust . 1 i 2, wart. 29 w ust. 3, wart. 30 
w ust. 1, wart. 31 w ust. 1 i 2, wart. 46 oraz wart. 51 
w ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy "re
jonowy lekarz weterynarii" zastępuje się użytymi 
w odpowiednich przypadkach wyrazami "powiato
wy lekarz weterynari i"; 

3) wart. 34: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Głównego Lekarza Weterynarii, który jest 
centralnym organem administracji rządo
wej, powołuje i odwołuje Prezes Rady Mini
st rów na wniosek ministra właściwego do 
spraw rolnictwa .", 

b) dodaje się ust. 4- 6 w brzmieniu: 

,,4. Zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii po
wołuje i odwołuje minister właściwy do 
spraw rolnictwa na wniosek Głównego Leka
rza Weterynari i. 

5. Główny Lekarz Wete rynarii kieruje Inspekcją 
Weterynaryjną przy pomocy Głównego In
spektoratu Weterynarii . 

6. Organizację Głównego Inspektoratu Wetery
narii określa statut nadany, w drodze rozpo-
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rządzenia, przez ministra właściwego do 
spraw rolnictwa. "; 

4) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 36.1. Zadania Inspekcji Weterynaryjnej okre
ślone wart. 35 wykonują następujące 
organy: 

1) Główny Lekarz Weterynarii, 

2) wojewoda przy pomocy wojewódz
kiego lekarza weterynarii jako kie
rownika wojewódzkiej inspekcji we
terynaryjnej wchodzącej w skład ze
spolonej administracji wojewódzkiej, 

3) powiatowy lekarz weterynarii, jako 
kierownik powiatowej inspekcji we
terynaryjnej wchodzącej w skład ze
spolonej administracji powiatowej, 

4) graniczny lekarz weterynarii. 

2. Wojewódzki lekarz weterynarii wyko
nuje w imieniu wojewody zadania 
i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej 
określone w ustawie i przepisach od
rębnych . 

3. Wojewódzki lekarz weterynarii może, 
za zgodą wojewody, powierzyć powia
towemu lekarzowi weterynarii , w dro
dze porozumienia, prowadzenie spraw 
z zakresu swojej właściwości, w tym 
również wydawanie w jego imieniu de
cyzji administracyjnych. 

4. Funkcje organów Inspekcji Weteryna
ryjnej mogą pełnić wyłącznie osoby bę

dące lekarzami weterynarii, posiadają

ce prawo wykonywania zawodu. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa 
w porozumieniu z ministrem właści 

wym do spraw administracji publicznej 
określi, w drodze rozporządzenia, sie
dziby oraz terytorialny zakres działania 
granicznych lekarzy weterynarii."; 

5) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37. 1. Wojewódzkiego lekarza weterynarii po
wołuje i odwołuje wojewoda w porozu
mieniu z Głównym Lekarzem Wetery
narii. 

2. Zastępcę wojewódzkiego lekarza wete
rynarii powołuje i odwołuje wojewoda 
na wniosek wojewódzkiego lekarza we
terynarii. 

3. Powiatowego lekarza weterynarii po
wołuje i odwołuje starosta na wniosek 
wojewódzkiego lekarza weterynarii lub 
za jego zgodą. 

4. Zastępcę powiatowego lekarza wetery
narii powołuje i odwołuje starosta na 
wniosek powiatowego lekarza wetery
narii. 
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6) wart. 38: 

5. Granicznego lekarza weterynarii powo
łuje i odwołuje wojewoda na wniosek 
wojewódzkiego lekarza weterynarii ."; 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 1. Wojewódzki, powiatowy i graniczny lekarz 
weterynarii kieruje odpowiednio: wojewódz
kim, powiatowym i granicznym inspektora
tem weterynarii.", 

b) skreśla się ust. 2 i 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w po
rozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw administracji publicznej określi, 
w drodze rozporządzenia, zasady organizacji 
inspektoratów weterynarii."; 

7) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 39. 1. W rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w sprawach zwią
zanych z wykonywaniem zadań i kom
petencji Inspekcji Weterynaryjnej, jeże
li ustawa nie stanowi inaczej, organem 
właściwym jest powiatowy lub granicz
ny lekarz weterynarii . 

2. W postępowaniu administracyjnym or
ganami wyższego stopnia w rozumie
niu Kodeksu postępowania administra
cyjnego są : 

1) w stosunku do powiatowego lub 
granicznego lekarza weterynarii -
wojewódzki lekarz weterynarii, 

2) w stosunku do wojewódzkiego leka
rza weterynarii - Główny Lekarz 
Weterynarii." ; 

8) dodaje się art. 39a- 39c w brzmieniu: 

"Art. 39a . 1. Główny Lekarz Weterynarii ustala 
ogólne kierunki działania organów In
spekcji Weterynaryjnej lub - w przy
padkach zaistnienia zagrożenia dla 
bezpieczeństwa sanitarno-weteryna
ryjnego - szczegółowe zasady postę
powania inspektorów, a także zasady 
współdziałania z innymi inspekcjami 
i organami administracji publicznej 
oraz kontroli państwowej. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 
1, przysługują wojewódzkiemu leka
rzowi weterynarii w stosunku do po
wiatowych i granicznych lekarzy wete
rynarii , którym wojewódzki lekarz we
terynarii może również wydawać po
lecenia dotyczące podjęcia konkret
nych czynności w całym zakresie ich 
działania . 

3. Rada powiatu i sejmik województwa 
przynajmniej raz na rok rozpatrują in
formacje właściwego lekarza wetery-
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narii o stanie bezpieczeństwa sanitar
no-weterynaryjnego na obszarze po
wiatu lub województwa. Na żądanie 
właściwej rady gminy, rady powiatu 
lub sejmiku województwa informację 
taką właściwy lekarz weterynarii obo
wiązany jest składać w każdym czasie. 

4. W związku z informacją, o której mo
wa w ust. 3, radzie powiatu służy pra
wo do określania, w drodze uchwały, 
kierunków działania właściwego leka
rza weterynarii, w celu zapewnienia 
na danym obszarze należytego stanu 
bezpieczeństwa sanitarno-weteryna
ryjnego. 

5. W przypadkach bezpośredniego za
grożenia bezpieczeństwa sanitarno
-weterynaryjnego starosta, wójt (bur
mistrz, prezydent miasta) może wydać 
właściwemu powiatowemu lekarzowi 
weterynarii polecenie podjęcia dzia
łań zmierzających do usunięcia tego 
zagrożenia. 

6. Uchwała podjęta na podstawie ust. 4 
lub polecenie wydane na podstawie 
ust. 5 nie mogą dotyczyć wykonania 
konkretnych czynności służbowych 
ani określać sposobu wykonania za
dania przez organy Inspekcji Wetery
naryjnej; powinny ustalać przedmiot 
działania lub wskazywać stan nie
zgodny z prawem, o którego usunię
cie chodzi. 

7. Organ jednostki samorządu terytorial
nego niezwłocznie informuje woje
wódzkiego lekarza weterynarii o pod
jęciu uchwały lub wydaniu polecenia, 
o których mowa w ust. 4-6. 

Art. 39b. 1. Starosta, wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) ponoszą wyłączną odpowie
dzialność za treść polecenia wydane
go na podstawie art. 39a ust. 5. 

2. Polecenie przekazane ustnie wymaga 
potwierdzenia na piśmie. 

3. Polecenie podlega niezwłocznemu wy
konaniu . Właściwy powiatowy lekarz 
weterynarii natychmiast przedkłada 
sprawę wojewódzkiemu lekarzowi we
terynarii, jeżeli nie jest w stanie wyko
nać polecenia albo jeżeli polecenie na
rusza prawo. 

4. Polecenie naruszające prawo jest nie
ważne. O nieważności polecenia roz
strzyga wojewoda. 

Art. 39c. W sprawach należących do właściwości 
powiatowego lekarza weterynarii, w któ
rych przedmiot kontroli znajduje się we 
władaniu powiatu lub w których stroną 
są organy powiatu albo jednostki organi
zacyjne im podlegające, uprawnienia or
ganu pierwszej instancji przejmuje woje
wódzki lekarz weterynarii."; 
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9) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 40. Organy Inspekcji Weterynaryjnej przy wy
konywaniu swoich zadań są obowiązane 
współpracować z właściwymi organami 
Inspekcji Sanitarnej i organami jednostek 
samorządu terytorialnego. " 

Art. 127. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Pra
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, 
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1)wart.10: 

a) w ust. 1 wyrazy "autostradach i drogach ekspre
sowych" zastępuje się wyrazami "drogach kra
jowych", 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu : 

,,1a. Minister właściwy do spraw transportu, 
sprawując nadzór nad zarządzaniem ru 
chem na drogach publicznych, może naka
zać zmianę organizacji ruchu ze wzg lędu na 
ważny interes ogólnospołeczny lub ko
nieczność zapewnienia ruchu tranzytowe
go.", 

c) w ust. 2 wyrazy "autostradach i drogach ekspre
sowych wojewodzie" zastępuje się wyrazami 
"drogach krajowych marszałkowi wojewódz
twa", 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Marszałek województwa zarządza ruchem 
na drogach wojewódzkich.", 

e) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

,,3a. Starosta zarządza ruchem na drogach po
wiatowych i gminnych . 

3b. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, po
wiatowymi i gminnymi są drogi publiczne 
określone zgodnie z przepisami o drogach 
publicznych."; 

2) wart. 37 w ust. 5 wyraz "Wojewoda" zastępuje się 
wyrazami "Rada powiatu"; 

3) w art. 61 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

,,12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 11, wy
daje na przejazd: 

1) w granicach państwa - zarządca drogi 
właściwy ze względu na miejsce rozpo
częcia przejazdu, 

2) którego trasa przekracza granice pań
stwa - Generalny Dyrektor Dróg Pu
blicznych lub upoważniona przez niego 
państwowa jednostka organizacyjna ."; 

4) wart. 65 ust. 1- 3 otrzymują brzmienie: 

,,1. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgroma
dzenia i inne imprezy, które powodują utrud
nienie ruchu lub wymagają korzystania 
z drogi w sposób szczególny, mogą odbywać 
się pod warunkiem uzyskania zezwolenia . 
Zezwolenie wydaje organ zarządzający ru -

chem na drodze, właściwy ze względu na 
miejsce rozpoczęcia imprezy. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, \I~:yda
je się: 

1) w przypadku imprezy mającej się odbyć 
na drodze krajowej - po zasięgnięciu opi
nii Komendanta Głównego Policji, 

2) w przypadku imprezy mającej się odbyć 
na drodze innej niż krajowa - po zasię
gnięciu opinii wojewodów właściwych ze 
względu na miejsce odbywania się impre
zy. 

3. W zakresie określonym w ust. 2 pkt 2, organ 
wydający zezwolenie działa po zasięgnięciu 
opinii komendanta wojewódzkiego Policji."; 

5) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek 
wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w ha
mulec uruchamiany z miejsca zajmowanego 
przez kierującego."; 

6) użyte wart. 73 ust. 1 i 2, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1, 
art. 77 ust. 3, art. 78 ust. 2 i 3, art. 81 ust. 8 pkt 1, 
art. 89 ust. 2 i 3, art. 93 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 98 
ust. 1, art. 102, art. 103 ust. 1, art. 104 ust. 1, art. 106 
ust. 1, art. 107 ust. 1, art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 2 
pkt 3, art. 114 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 136 
ust. 1, art. 137 ust. 2, art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 1 
i 2 w różnych przypadkach wyrazy "kierownik rejo
nowego urzędu rządowej administracji ogólnej" 
zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku 
wyrazem "starosta"; 

7) użyty w art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1-4,6 i 7, art. 86 
ust. 2 pkt 7, art. 105 ust. 2 pkt 4, art. 109 ust. 2 pkt 2 
i art. 110 ust. 1 pkt 8 lit. b) w różnych przypadkach 
wyraz "wojewoda " zastępuje się użytym w odpo
wiednim przypadku wyrazem "starosta"; 

8) w art. 89 w ust. 5 wyraz "wojewodę" zastępuje się 
wyrazami "marszałka województwa"; 

9) w art. 109 w ust. 3 wyrazy "powyżej 100 tys. miesz
kańców" zastępuje się wyrazami lIna prawach po
wiatu"; 

10) użyty w art. 116 ust. 1 i 3, art. 118 ust. 2 i 3 i art. 120 
ust. 1 w różnych przypadkach wyraz "wojewoda" 
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypad
kach wyrazami " zarząd województwa"; 

11) użyte w art. 124 w ust. 2 i 5 w różnych przypadkach 
wyrazy "Minister Transportu i Gospodarki Mor
skiej" zastępuje się użytym w odpowiednim przy
padku wyrazem "wojewoda"; 

12) skreśla się art. 144. 

Art. 128. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu
dzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 82: 

a) w ust. 5 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji" zastępuje się wyrazami "woje-



Dziennik Ustaw Nr 106 - 3780 - Poz. 668 

woda właściwy ze względu na miejsce zamierzo
nego osiedlenia się " , 

b) ust. 6 skreśla się; 

2) art. 97 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 97. 1. Rada Ministrów określi , w drodze roz
porządzenia, szczegółowe zasady, for
my i tryb udzielania ze środków budże
tu państwa, przez organy administracji 
publicznej , osobom przybywającym do 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
wizy repatriacyjnej , pomocy, o której 
mowa wart. 10 ust. 4. 

2. Tryb udzielania pomocy przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego 
określają ich organy stanowiące." 

Art. 129. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyż

szych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 7 w ust. 4 wyrazy "Organy państwowe lub or
gany samorządu terytorialnego" zastępuje się wy
razami "Organy administracji rządowej lub jedno
stek samorządu terytorialnego"; 

2) w art. 10: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Utworzenie, zniesienie i łączenie państwo
wej uczelni zawodowej następuje na wnio
sek: 

1) ministra właściwego do spraw szkolnic
twa wyższego , 

2) sejmiku województwa, w uzgodnieniu 
z ministrem właściwym do spraw szkol
nictwa wyższego, 

zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnic
twa Wyższego i Komisję Akredytacyjną Wyż
szego Szkolnictwa Zawodowego.", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,, 4. Przekształcenia państwowej uczelni zawodo
wej, z zastrzeżeniem ust. 4a, dokonuje mini
ster właściwy do spraw szkolnictwa wyższe
go w drodze rozporządzenia.", 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Przekształcenia państwowej uczelni zawo
dowej utworzonej w trybie, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 2, dokonuje minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek 
sejmiku województwa albo z własnej inicja
tywy za zgodą sejmiku województwa."; 

3) wart. 16: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Statut nowo utworzonej, w trybie, o którym 
mowa wart. 10 ust. 2 pkt 1, państwowej 
uczelni zawodowej nadaje, na okres jednego 
roku, minister właściwy do spraw szkolnic
twa wyższego.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Statut nowo utworzonej , w trybie, o którym 
mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, państwowej 
uczelni zawodowej nadaje, na okres jednego 
roku, sejmik województwa po uzgodnieniu 
z ministrem właśc iwym do spraw szkolnic
twa wyższego ."; 

4) wart. 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Pierwszego rektora nowo utworzonej, w try
bie, o którym mowa wart. 10 ust. 2 pkt 1, 
państwowej uczelni zawodowej powołuje, 

na okres jednego roku, minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: 

" 1 a. Pierwszego rektora nowo utworzonej, 
w trybie, o którym mowa wart. 10 ust. 2 
pkt 2, państwowej uczelni zawodowej po
wołuje, na okres jednego roku, sejmik wo
jewództwa w uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw szkolnictwa wyższe
go. "; 

5) wart. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W przypadku zniesienia państwowej uczelni 
zawodowej jej majątek, po zaspokojeniu 
wierzytelności, staje się: 

1) własnością Skarbu Państwa, jeżeli uczel
nia powstała w trybie, o którym mowa 
wart. 10 ust. 2 pkt 1, przeznaczenie mająt
ku stającego się własnością Skarbu Pań
stwa określa rozporządzenie o zniesieniu 
uczelni, 

2) własnością województwa, jeżeli uczelnia 
powstała w t rybie, o którym mowa w 
art. 10 ust. 2 pkt 2." ; 

6) wart. 22 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "gminy lub związ
ków gmin" zastępuje się wyrazami "jednostek sa
morządu terytorialnego lub ich związków,"; 

7) wart. 23: 

a) w ust. 1 po wyrazie "zawodowa" dodaje się wy
razy "utworzona na wniosek ministra właściwe
go do spraw szkolnictwa wyższego", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a i 1 b w brzmieniu: 

"la. Państwowa uczelnia zawodowa utworzona 
na wniosek sejmiku województwa otrzymu
je z budżetu województwa dotacje na cele, 
o których mowa w ust. 1. 

1 b. Środki, o których mowa w ust. 1 a, przezna
czone na cele określone w ust. 1, budżet 
województwa otrzymuje z budżetu pań

stwa, według zasad naliczania określonych 
w odrębnej ustawie."; 

8) w art. 59: 

a) w ust. 3 wyrazy "Minister Edukacji Narodowej" 
zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego" , a wyrazy "Mini-
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strem Pracy i Polityki Socjalnej" zastępuje się wy
razami "ministrem właściwym do spraw pracy", 

b) w ust. 4 po wyrazach "pkt 1 i 2" dodaje się wy
razy "oraz ust. la" . 

Art. 130. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bi
bliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 7 w ust. 7 wyraz "zarządzenia" zastępuje się 
wyrazem "rozporządzen ia"; 

2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Organizatorami bibliotek są: 

1) ministrowie i kierownicy urzędów central
nych, 

2) jednostki samorządu terytorialnego."; 

3) wart. 11 w ust. 4 wyraz "zarządzenia" zastępuje się 
wyrazem "rozporządzenia "; 

4) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Bibliotekami publicznymi są, zorganizowane 
w formie instytucji kultury, Biblioteka Naro
dowa oraz biblioteki jednostek samorządu 
terytorialnego." ; 

5) art. 19 i 20 otrzymują brzmienie: 

"Art. 19.1. Biblioteki publiczne są organizowane 
w sposób zapewniający mieszkańcom 
dogodny dostęp do materiałów biblio
tecznych i informacji. 

2. Gmina organizuje i prowadzi co naj
mniej jedną gminną bibliotekę publicz
ną, wraz z odpowiednią liczbą filii i od
działów oraz punktów bibliotecznych. 

3. Powiat organizuje i prowadzi co naj
mniej jedną powiatową bibliotekę pu
bliczną . Zadania powiatowej biblioteki 
publicznej może wykonywać, na pod
stawie porozumienia, wojewódzka lub 
gminna biblioteka publiczna działająca 
i mająca swoją siedzibę na obszarze po
wiatu . 

4. Samorząd województwa organizuje 
i prowadzi co najmniej jedną wojewódz
ką bibliotekę publiczną· 

5. Biblioteki samorządowe mogą zawie
rać, za zgodą organizatora, porozumie
nia z innymi bibliotekami i instytucjami 
w sprawie wspólnego prowadzenia ob
sługi bibliotecznej określonych obsza
rów i środowisk . 

Art. 20. 1. Do zadań wojewódzkiej biblioteki pu
blicznej należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udo
stępnianie materiałów bibliotecz
nych służących obsłudze potrzeb i n
formacyjnych, edukacyjnych i samo
kształceniowych, zwłaszcza dotyczą
cych wiedzy o własnym regionie oraz 

dokumentujących jego dorobek kul
turalny, naukowy i gospodarczy, 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji 
biblioteczno-bibliograficznego, orga
nizowanie obiegu wypożyczeń mię
dzybibliotecznych, opracowywanie 
i publikowanie bibliografii regional
nych, a także innych materiałów in
formacyjnych o charakterze regional
nym, 

3) badanie stanu i stopnia zaspokajania 
potrzeb użytkowników, analizowanie 
stanu, organizacji i rozm ieszczenia bi
bliotek oraz formułowanie i przedsta
wianie organi zatorom propozycji 
zmian w tym zakresie, 

4) udzielanie bibliotekom pomocy in
strukcyjno-metodycznej i szkolenio
wej, 

5) sprawowanie nadzoru merytoryczne
go w zakresie realizacji przez powia
towe i gminne biblioteki publiczne za
dań określonych wart. 27 ust. 5. 

2. Biblioteka publiczna, której organizato
rem jest powiat lub miasto na prawach 
powiatu, działająca w mieście będącym 
siedzibą samorządu województwa, mo
że wykonywać zadania, o których mowa 
w ust. 1, na podstawie porozumienia za
rządu województwa z zarządem powia
tu lub miasta na prawach powiatu. Po
rozumienie w szczególności określa 
wielkość środków finansowych, które 
wnoszą strony porozumienia, niezbęd 
nych do prowadzenia działalności przez 
bibliotekę ·" ; 

6) dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

"Art. 20a. 1. Powiatowa biblioteka publiczna reali 
zuje odpowiednio zadania określone 
wart. 20 w ust. 1 w pkt l, 2, 4 i 5 oraz 
współdziała z wojewódzką biblioteką 
publiczną· 

2. Biblioteka publiczna, której organiza
torem jest gmina działająca w mieście 
będącym siedzibą samorządu powia
towego, może wykonywać zadania, 
o których mowa w ust. 1, na podsta
wie porozumienia zarządu powiatu 
z zarządem gminy. Porozumienie po
winno zawierać ustalenia określone 
wart. 20 ust. 2." 

Art. 131. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o od
padach (Dz. U. Nr 96, poz. 592) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) wart. 8: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów nie
bezpiecznych lub odpadów innych niż nie-
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bezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca 
ton roczni e, z wyłączeniem odpadów komu
nalnych, wydaje starosta, po zasięgnięciu 
opinii wójta, burmistrza lub prezydenta mia
sta oraz państwowego wojewódzkiego in
spektora sanitarnego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Kopię wydanego zezwolenia starosta przeka
zuje do wiadomości zarządowi wojewódz
twa oraz właściwemu wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta.", 

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda
je się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 6.", 

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

,,6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, oraz 
sposób postępowania z odpadami, o których 
mowa w ust. 3 i 4, dla wytwarzających te od
pady, którzy budują lub utrzymują obiekt za
liczany, na podstawie odrębnych przepisów, 
do inwestycji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi, wydaje lub 
uzgadnia wojewoda, z zachowaniem trybu, 
o którym mowa w ust. 1 i 3. 

7. Kopie zezwolenia lub uzgodnienia, o którym 
mowa w ust. 6, wojewoda przekazuje do wia
domości właściwemu zarządowi wojewódz
twa oraz staroście , wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta."; 

2) wart. 9 w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazach 
"o którym mowa wart. 8 ust. l" dodaje się wyrazy 
"i 6"; 

3) wart. 10 w ust. 1 wyrazy "o którym mowa wart. 8 
ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "o którym mowa 
wart.8 ust. 3, 4 i 6"; 

4) wart. 11: 

a) w ust. 3 w zdaniu drugim wyraz "wojewoda" za
stępuje się wyrazem "starosta", kropkę zastępu 
je się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrze
żeniem ust. 3a." , 

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

,,3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, dla 
odbiorców odpadów niebezpiecznych, któ
rzy budują lub utrzymują obiekt zaliczany, 
na podstawie odrębnych przepisów, do in
westycji szczególnie szkodliwych dla środo

wiska i zdrowia ludzi, wydaje wojewoda, 
z zachowaniem trybu, o którym mowa 
w ust. 3.", 

c) w ust. 6 po wyrazach "ust. 3" dodaje się wyrazy 
"i ust. 3a" , a wyraz "wojewoda" zastępuje się 
wyrazami "organ wydający zezwolenie", 

d) w ust. 7 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zami "organ wydający zezwolenie"; 

5) w art. 12: 

a) w ust. 1 i 2 po wyrazach "wart. 8 ust. l" dodaje 
się wyraz "i ust. 6" , a po wyrazach "wart. 11 
ust. 3" dodaje się wyrazy " i ust. 3a ", 

b) w ust. 3 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyra
zami "Organ wydający zezwolenie"; 

6) w art.15 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyraza
mi "Organ wydający zezwolenie" oraz po wyra
zach "art. 8 ust. l" dodaje się wyrazy" i ust. 6"; 

7) w art. 21 w ust. 6 w zdaniu wstępnym po wyrazach 
"umieszcza nie ich przez wytwarzającego" dodaje 
się wyrazy "lub odbiorcę", a w pkt 1 tego ustępu 
po wyrazach "przeznaczonych do wykorzystywa
nia" dodaje się wyrazy "lub unieszkodliwiania, 
z wyjątkiem składowania"; 

8) wart. 23 w ust. 3 wyraz "wojewody" zastępuje się 
wyrazem "starosty"; 

9) wart. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wytwarzają
cy odpady wnosi na rachunek redystrybucyj
ny urzędu marszałkowskiego właściwego ze 
względu na miejsce składowania odpadów."; 

10) wart. 29: 

a) wyraz " wojewodzie" zastępuje się wyrazem 
"marszałkowi województwa", a dotychczasowe 
brzmienie oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Wytwarzający odpady pochodzące z obiek
tów zaliczonych na podstawie odrębnych 
przepisów do inwestycji szczególnie szkodli 
wych dla środowiska i zdrowia ludzi jest zo
bowiązany do składania wojewodzie infor
macji, o której mowa w ust. 1."; 

11) w art. 33: 

a) w ust. 1 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zem "zarząd województwa", 

b) w ust. 2 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyra
zem "zarząd województwa ", 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,, 4. W przypadkach gdy wytwarzający odpady 
buduje lub utrzymuje obiekt zaliczany na 
podstawie odrębnych przepisów do inwesty
cji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
i zdrowia ludzi, organem właściwym do wy
dania decyzji , o których mowa w ust. 1 i 2, 
jest wojewoda ." 

Art. 132. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służ
bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593) wprowa
dza się następuj ące zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub mię
dzywojewódzkie"; 

2) wart. 10: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy " lub międzywoje
wódzkim", 

b) w ust. 3 wyrazy " Minister Zdrowia i Opieki Spo
łecznej określi, w drodze zarządze nia" zastępuje 
się wyrazami "Minister właściwy do spraw zdro
wia określi, w drodze rozporządzenia"; 
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3) wart. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Samorząd województwa tworzy i utrzymuje 
wojewódzki ośrodek medycyny pracy."; 

4) skreśla się art. 16; 

5) wart. 17: 

a)wust.1: 

- skreśla się wyrazy )ub międzywojewódzkie

go", 

- w pkt 7 skreśla s i ę wyraz" wojewodom" , 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub międzywoje
wódzki"; 

6) wart. 18 w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub między
wojewódzkiego" ; 

7) wart. 19 skreśla się wyrazy "lub międzywojewódz
kiego"; 

8) wart. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Minister właściwy do spraw zdrowia zleca 
kontrolę jakości udzielanych świadczeń zdro
wotnych w wojewódzkich ośrodkach medy
cyny pracy oraz kontrolę realizacji zadań, 
o których mowa wart. 17 ust. l , jednostkom 
badawczo-rozwojowym w dziedzinie medy
cyny pracy"; 

9) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 21. 1. Ze środków pochodzących z dotacji ce
lowej na zadania własne samorządu 
województwa finansuje się: 

1) zadania służby medycyny pracy, 
o których mowa wart. 6 ust. 1 pkt 2 
lit. dl-f) oraz pkt 3 i 4, 

2) zadania służby medycyny pracy, wy
konywane zgodnie z art. 6 ust. 3, 

3) profilaktyczną opiekę zdrowotną 

sprawowan~ w odniesieniu do osób 
świadczących pracę w czasie odby
wania kary pozbawienia wolności 
w zakładach karnych, przebywania 
w aresztach śledczych lub wykonują
cych pracę w ramach kary ogranicze
nia wolności, jeżeli obowiązek obję
cia opieką profilaktyczną nie spoczy
wa na pracodawcy. 

2. Ze środków budżetu województw fi 
nansuje się: 

1) działalność wojewódzkich ośrodków 
medycyny pracy, 

2) działalność profilaktyczną wynikają
cą z programów prozdrowotnych do
tyczących zapobiegania i zwalczania 
określonych chorób oraz progra
mów promocji zdrowia ustalanych 
przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub samorządy woje
wództw, 

3) okresowe badania lekarskie realizo
wane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu 
pracy w przypadku, kiedy podmiot, 
który zatrudniał pracownika, uległ li 
kwidacji." 

Art. 133. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) art. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

"Art. 5.1. Linie kolejowe dzielą się na: 

1) linie o znaczeniu państwowym, 

2) linie o znaczeniu wojewódzkim, 

3) pozostałe linie. 

2. Rada Ministrów ustala, w drodze rozpo
rządzenia, po zasięgnięciu opinii zarządu 
kolei wykaz linii kolejowych, które ze 
względów gospodarczych, społecznych, 
obronnych lub ekologicznych mają zna
czenie państwowe . 

3. Rada Ministrów ustala, w drodze rozpo
rządzenia, po zasięgnięciu opinii zarządu 
kolei oraz właściwego sejmiku woje
wództwa, wykaz linii kolejowych o zna
czeniu wojewódzkim. 

Art. 6.1 . Likwidacji linii kolejowej lub jej części 
dokonuje zarząd kolei, po uprzednim za
wieszeniu przewozów co najmniej przez 
sześć miesięcy i po uzyskaniu opinii sej 
miku województwa i rad powiatów, na 
terenie których przebiega ta linia, w 
przypadku zaś odcinka linii kolejowej 
przebiegającego wyłącznie na terenie 
jednego powiatu - po uzyskaniu opinii 
rady tego powiatu, na zasadach określo
nych przepisami prawa przewozowego. 

2. Jeśli w procesie opiniowania wniosku 
o likwidację linii kolejowej, organ, o któ
rym mowa w ust. l , wystąpi z wnioskiem 
do zarządu kolei o przejęcie likwidowa
nej linii, zarząd kolei przekazuje ją nieod
płatnie . 

3. Opin ia, o której mowa w ust. l, wydawa
na jest w terminie trzech miesięcy od 
dnia złożenia wniosku o jej wydanie. 

4. Koszty likwidacji linii kolejowych są fi 
nansowane z budżetu państwa."; 

2) dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

,,6a. Grunty zajęte pod linie kolejowe są zwol
nione od opłat z tytułu użytkowania wieczy
stego."; 

3) wart. 21: 

a) dodaje się ust. la w brzmieniu : 

"la. Inwestycje oraz koszty utrzymania linii kole
jowych o znaczeniu wojewódzkim mogą 
być finansowane z budżetu samorządu wo
jewództwa. " , 
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b) w ust. 5 wyrazy ,,0 lokal nym znacze niu" zastępu 

je się wyrazami" , o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt2 i 3," 

c) ust. 6 otrzymuje brzm ienie: 

,,6. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 1 a i 5, 
mogą być dofinansowane z innych źródeł." ; 

4) art. 22 otrzymuje brzm ien ie: 

" A rt . 22. 1. Przewoźn icy kolejowi wykon ujący prze
wozy pasaże rsk i e na obszarze kra ju 
otrzymują z budżetu państwa dotację 

p rzedm i otową na wyrów nanie ut raco
nych przychodów z tytułu obowiązują
cych ustawowych ulg w krajowych 
przewozach pasażerski c h, na zasadach 
okreś lo nyc h w odrębnych przep isach. 

2. Wysokość dotacji , o której mowa w 
ust: 1, okreś la ustawa b u dżetowa."; 

5) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 27 .1. Organem właściwym do udzielania, 
odmowy udzielania, zmiany i cofania 
koncesji na działa lność gospodarczą 

po l egającą na : 

1) zarządzani u liniami kolejowym i, 

2) w ykonywaniu przewozów kolejo
w ych, 

jest min ister właśc iwy do spraw t ra ns
port u, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Organem właściwym do udzielania, od
mowy udzielania , zmiany i cofania kon
cesji na działalność gospodarczą pro
wadzoną wyłącznie na obszarze jedne
go województwa, a poleg ającą na: 

1) zarządzaniu liniami kolejowym i, 

2) wykonywaniu przewozów kolejo
wych, 

jest właściwy wojew oda ." ; 

6) w art . 39 na końcu dodaje się w yrazy " Iub wojewo
dę "; 

7) w art. 43 w ust. 1 i wart. 45 wyrazy " rejo nowy or
gan rząd owej administracji ogól nej " zastę puje się 

wyrazem "starosta". 

Art. 134. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o par
tiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wa rt. 24 w ust. 2 w yrazy "komuna lnych osób praw
nych " zastę p uje się wyrazami " gminnych, powia
towych lub wojew ódzkich osób prawnych" ; 

2) w art. 25 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzym ują brzmienie: 

,,3) od jednostek sa morząd u terytorialnego, ich 
związków i gminnych, powiatowych lub w o
jew ódzkich osób prawnych , 

4) od państwowych jednostek organizacyj
nych, a ta kże podmiotów gospodarczych 

z udziałem Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytoria lnego, ich związków 
i gminnych, powiatowych lub wojewódzkich 
osób prawnych." 

Art. 135. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o or
ganizacj i hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. Nr 123, poz. 774) wprowadza się następujące 
zm iany: 

1) w art. 23: 

a) ust. 2 ot rzymuje brzmienie: 

,, 2. Starosta, po zasięgnięciu opini i właściwej 
izby rolniczej, wydaje na w ni osek hodowcy, 
na czas okreś lony, decyzję o dopuszczeniu 
reproduktora do rozrod u natu ralnego.", 

b) w ust. 3 w yrazy "Ministra Ro lnictwa i Gospodar
ki Żywnościowej" za stę puje s i ę wyrazem "woje
w ody"; 

2) art. 29 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 29. 1. Prowadzenie działaln ości w zakresie 
pozyskiwania, konfekcjonowania, prze
chowywania i dostarczania nasienia 
wymaga zezw olenia . 

2. Zezwolenie na prowadzenie działalno

ści określonej w ust. 1 w ydaje wojewo
da, jeże l i podmiot: 

1) wskaże miejsce i zasięg terytorialny 
wykonywania działa lności objętej 

zezwoleniem, 

2) spełn i a warunki weterynaryjne okre
ślone w odrębnych przepisach, 

3) przedstawi, od rębnie dla każdego 

gatunku i rasy zwie rząt, program 
oceny i selekcji reproduktorów, po
zytywnie zaopiniowa ny przez mini
stra właściwego do spraw rolnictwa. 

3. Minister właśc iwy do spraw rolnictwa 
wydaje opinię , o której mowa w ust. 2 
pkt 3, b iorąc pod uwagę stanowisko 
zwi ązku hodowców lub innego pod
miotu prowadzącego księgę lub rejestr 
podm iotów prowadzących ocenę war
tości u żytkowej lub hodowlanej oraz 
właściwych jednostek naukowo-ba
dawczych ."; 

3) w art . 30 po wyrazach "z naruszeniem przepisów" 
dodaje się wyrazy " dotyczących działalności , na 
którą zostało wydane zezwolenie ". 

Art . 136. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 , poz. 724) wprowa
dza się następujące zm iany: 

1) w art. 8: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,, 3. Zarząd wojew ództw a przygotowuje i wyko
nuje program upowszechniania znajomości 
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przepisów ustawy wśród rolników przez wo
jewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.", 

b) skreśla się ust. 4; 

2) wart. 13 w ust. 1 wyrazy "Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej" zastępuje się wyrazem 
"wojewody"; 

3) wart. 19 w ust. 4 wyrazy "Ministra Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępu
je się wyrazem "starosty"; 

4) wart. 22 w ust. 1 wyrazy "Ministra Ochrony Środo
wiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępu
je się wyrazem" wojewody"; 

5) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii Państwo
wej Rady Ochrony Przyrody, Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Pol
skiego Związku Łowieckiego, określi, w dro
dze rozporządzenia, warunki, czas i sposoby 
zwalczania zwierząt, o których mowa w 
ust. 1."; 

6) w art. 29 w ust. 2 wyrazy " Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej" zastępuje się wyrazami 
"wojewódzkiego lekarza weterynari i". 

Art. 137. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go
spodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyty wart. 1 w pkt 1, wart. 4 w pkt 4, wart. 6 
w pkt 4, w tytule działu II, wart. 12, wart. 13 w ust. 4 
w pkt 2, wart. 15 w ust. 1, wart. 16 w ust. 1, 
wart. 23 w ust. 1 w pkt 6, wart. 26 w ust. 1, wart. 34 
w ust. 3, wart. 68 w ust. 1 w pkt 5, wart. 70 w ust. 2, 
wart. 113wust.1 i3,wart.114wust.2,wart.115 
w ust. 1 i 4, wart. 116 w ust. 1 w pkt 8, wart. 121 
w ust. 1 i 2, wart. 124 w ust . 2, wart. 128 w ust. 3, 
wart. 140 w ust. 1, wart. 143 w ust. 1, wart. 189 
w ust. 1 i 2, wart. 21 8 w ust. 1 oraz wart. 219 
w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyraz 
"gmina" zastępuje się użytymi w odpowiednich 
przypadkach i liczbach wyrazami "jednostka samo
rządu terytoria l nego"; 

2) w art. 4: 

a) w pkt 2 wyrazy "lub własność gminy," zastępu
je się wyrazami" , gminy, powiatu lub woje
wództwa" , 

b) w pkt 9 wyrazy "kierownika urzędu rejonowego 
w odniesien iu do nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa i zarząd gminy w od
niesien iu do nieruchomości stanowiących wła
sność gminy" zastępuje się wyrazami "starostę, 
wykonującego zadanie z zakresu administracji 
rządowej, w odniesieniu do nieruchomości sta
nowiących własność Skarbu Państwa oraz za
rząd gminy, zarząd powiatu i zarząd wojewódz
twa w odniesieniu do nieruchomości stanowią
cych odpowiednio własność gminy, powiatu 
i samorządu województwa", 

c) dodaje się pkt 9a-9d w brzmieniu: 

,,9a) samorządowej osobie prawnej - należy 
przez to rozumieć osoby prawne powoły
wane lub tworzone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego, 

9b) jednostce samorządu terytorialnego - na
leży przez to rozumieć gminę, powiat lub 
samorząd województwa, 

9c) właściwym urzędzie - należy przez to rozu
mieć starostwo powiatowe, w którym wy
konywane są zadania z zakresu administra
cji rządowej dotyczące gospodarki nieru
chomościami Skarbu Państwa, albo odpo
wiednio urząd gminy, starostwo powiato
we lub urząd marszałkowski, w których pro
wadzone są sprawy gospodarki nierucho
mościami stanowiącymi własność jedno
stek samorządu terytorialnego, 

9d) radzie lub sejmiku - należy przez to rozu
mieć radę gminy lub radę powiatu oraz sej
mik województwa," 

d) w pkt 10 wyraz "komunalną" zastępuje się wy
razem "samorządową"; 

3) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

"Art. 9a. Od decyzji wydanych przez starostę, wy
konującego zadania z zakresu administra
cji rządowej, w odniesieniu do nierucho
mości stanowiących własność Skarbu 
Państwa przysługuje stronie odwołanie 
do wojewody."; 

4) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się 
do nieruchomości stanowiącej wła

sność Skarbu Państwa oraz własność 
jednostek samorządu terytorialnego, 
z wyłączeniem nieruchomości wcho
dzących w skład Zasobu Własności Rol
nej Skarbu Państwa, chyba że przepisy 
dotyczące gospodarowania tym Zaso
bem stanowią inaczej. Wyłączenie nie 
dotyczy art. 13 ust. 4 oraz art. 67 ust. 1. 

2. Przepisy dotyczące jednostek samorzą

du terytorialnego stosuje się odpo
wiednio do związków tych jednostek."; 

5) wart. 11 wyrazy "kierownik urzędu rejonowego, 
a organem reprezentującym w tych sprawach gmi
nę jest zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "sta
rosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 
rządowej, a organami reprezentującymi jednostki 
samorządu terytorialnego są ich zarządy"; 

6) wart. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem 
art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na ce
le publiczne, a także przedmiotem darowizny 
dokonywanej między Skarbem Państwa 
i jednostką samorządu terytorialnego, a tak
że między tymi jednostkami. Darowizny nie
ruchomości stanowi ącej własność Skarbu 
Państwa dokonuje starosta, wykonujący za-



Dziennik Ustaw Nr 106 - 3786 - Poz. 668 

danie z zakresu administracji rządowej, za 
zgodą wojewody, a nieruchomości stano
wiącej własność jednostki samorządu tery
torialnego jej zarząd - za zgodą swojej rady 
lub sejmiku. W umowie darowizny określa 
się cel, na który nieruchomość jest darowa
na. W przypadku niewykorzystania nierucho
mości na ten cel, darowizna może być odwo
łana."; 

7) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 14.1. Nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa mogą być sprzedawa
ne jednostkom samorządu terytorialne
go za cenę obniżoną lub oddawane nie
odpłatnie tym jednostkom w użytkowa
nie wieczyste. Nieruchomości stano
wiące własność jednostek samorządu 
terytorialnego mogą być sprzedawane 
Skarbowi Państwa lub innym jednost
kom samorządu terytorialnego za cenę 
obniżoną albo oddawane im nieodpłat
nie w użytkowanie wieczyste. 

2. Nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie 
obciążane na rzecz jednostek samorzą

du terytorialnego ograniczonymi pra
wam i rzeczowymi . Nieruchomości sta
nowiące własność jednostek samorzą
du terytorialnego mogą być nieodpłat
nie obciążane na rzecz Skarbu Państwa 
lub innych jednostek samorządu teryto
rialnego ograniczonymi prawami rze
czowymi. 

3. Nieruchomości mogą być przedmiotem 
zamiany między Skarbem Państwa 

a jednostkami samorządu terytorialne
go oraz między tymi jednostkami, bez 
obowiązku dokonywania dopłat w przy
padku różnej wartości zamienianych 
nieruchomości. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się również w ra
zie zamiany własności nieruchomości 
na prawo użytkowania wieczystego lub 
prawa użytkowania wieczystego na 
własność, a także zamiany praw użytko
wania wieczystego dokonywanego 
między Skarbem Państwa a jednostka
mi samorządu terytorialnego oraz mię
dzy tymi jednostkami. 

5. Zawarcie umów w sprawach, o których 
mowa w ust. 1-4, wymaga uprzedniej 
zgody wojewody w odniesieniu do nie
ruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa albo zgody odpowied
nio rady lub sejmiku w odniesieniu do 
nieruchomości stanowiących własność 
jednostek samorządu terytorialnego."; 

8) w art. 16: 

a) w ust. 1 wyraz "komunalna " zastępuje się wyra
zem "samorządowa", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W stosunku do nieruchomości będącej 
przedmiotem własności lub użytkowania 

wieczystego samorządowej osoby prawnej 
zrzeczenie się wymaga zgody zarządu wła
ściwej jednostki samorządu terytorialnego. 
Z chwilą zrzeczenia się nieruchomość staje 
się przedmiotem własności albo przedmio
tem użytkowania wieczystego tej jednostki 
samorządu terytorialnego."; 

9) w art. 17: 

a) w ust. 1 wyrazy "a komunalne jednostki organi
zacyjne nie posiadające osobowości prawnej -
na własność gminy" zastępuje się wyrazami 
"a samorządowe jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej - na wła
sność odpowiedniej jednostki samorządu tery
torialnego" , 

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Przepis ten stosuje się również w przypadku na
bycia przez samorządową jednostkę organiza
cyjną prawa użytkowania wieczystego ustano
wionego na nieruchomości gruntowej stanowią
cej własność odpowiedniej jednostki samorządu 
terytorial nego."; 

10) w art. 20 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3) powiatowe zasoby nieruchomości, 

4) wojewódzkie zasoby nieruchomości."; 

11) w art. 21 w pkt 1 skreśla się wyrazy" przez kierow
nika urzędu rejonowego"; 

12) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 22. Nieruchomości stanowiące odpowiednio 
zasób nieruchomości Skarbu Państwa, 
województwa lub powiatu, przeznaczone 
w planach miejscowych pod budownic
two mieszkaniowe oraz na realizację zwią
zanych z tym budownictwem urządzeń in
frastruktury technicznej, przekazuje się 

gminie w drodze darowizny, na jej wnio
sek, jeżeli przemawia za tym ważny inte
res gminy i jeżeli cele te nie są lub nie mo
gą być realizowane odpowiednio przez 
Skarb Państwa, województwo lub powiat. 
W umowie darowizny określa się cel, na 
który nieruchomość jest darowana. 
W przypadku niewykorzystania nierucho
mości na ten cel darowizna może być od
wołana."; 

13) użyte wart. 23 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, 
wart. 52, wart. 54 w ust. 2, wart. 60 w ust. 2 i 3 
oraz wart. 223 w ust. 2 w różnych przypadkach 
i liczbach wyrazy "kierownik urzędu rejonowego" 
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypad
kach i liczbach wyrazami "starosta, wykonujący za
danie z zakresu administracji rządowej"; 

14) wart. 23 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
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,,7) zbywają, na podstawie pełnomocnictwa wo
jewody, nieruchomości wchodzące w skład 
zasobu," ; 

15) dodaje się art. 25a- 25d w brzmieniu: 

"Art. 25a. Powiatowy zasób nieruchomości stano
wią nieruchomości , które: 

1) stały się własnością powiatu na pod
stawie odrębnej ustawy, 

2) zostały nabyte w drodze umowy na 
własność lub w użytkowanie wieczy
ste powiatu, 

3) zostały nabyte w drodze wywłaszcze
nia na rzecz powiatu, 

4) stały się własnością powiatu w dro
dze zamiany lub darowizny albo co do 
których powiat uzyskał w tym trybie 
prawo użytkowania wieczystego, 

5) stanowiły własność powiatu i w sto
sunku do których wygasło prawo 
użytkowania wieczystego, trwałego 

zarządu lub użytkowania, 

6) pozostały po zlikwidowanych lub 
sprywatyzowanych powiatowych oso
bach prawnych oraz zlikwidowanych 
powiatowych jednostkach organiza
cyjnych, 

7) stały się własnością powiatu na sku
tek zrzeczenia się , 

8) zostały przejęte na własność powiatu 
na podstawie innych tytułów praw
nych. 

Art. 25b. Powiatowym zasobem nieruchomości 
gospodaruje zarząd powiatu. Przepisy 
art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 25c. Wojewódzki zasób nieruchomości stano
wią nieruchomości, które: 

1) stały się własnością województwa na 
podstawie odrębnych ustaw, 

2) zostały nabyte w drodze umowy na 
własność lub w użytkowanie wieczy
ste województwa, 

3) zostały nabyte w drodze wywłaszcze

nia na rzecz województwa, 

4) stały się własnością województwa 
w drodze zamiany lub darowizny albo 
co do których województwo uzyskało 
w tym trybie prawo użytkowania wie
czystego, 

5) stanowiły własność województwa 
i w stosunku do których wygasło pra
wo użytkowania wieczystego, trwałe
go zarządu lub użytkowania, 

6) pozostały po zlikwidowanych lub 
sprywatyzowanych wojewódzkich 
osobach prawnych oraz zlikwidowa
nych wojewódzkich jednostkach or
ganizacyjnych, 

7) stały się własnością województwa na 
skutek zrzeczenia się, 

8) zostały przejęte na własność woje
wództwa na podstawie innych tytu
łów prawnych. 

Art . 25d. Wojewódzkim zasobem nieruchomości 
gospodaruje zarząd województwa. Prze
pisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpo
wiednio." ; 

16) wart. 32 w ust. 3 wyrazy "a gminą" zastępuje się 
wyrazami "a jednostką samorządu terytorialnego 
oraz między jednostkami samorządu terytorialne
go"; 

17) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa, 
a odpowiednia rada lub sejmik w odniesie
niu do nieruchomości stanowiących wła
sność jednostki samorządu terytorialnego, 
mogą przyznać, odpowiednio w drodze za
rządzenia lub uchwały, pierwszeństwo w na
bywaniu lokali ich najemcom lub dzierżaw
com, z zastrzeżeniem art. 60."; 

18) wart. 35 w ust. 1 wyrazy "urzędu rejonowego lub 
urzędu gminy" zastępuje się wyrazami "właściwe
go urzędu" ; 

19) w art. 36 wyrazy "i gmina" zastępuje się wyrazami 
"Iub jednostka samorządu terytorialnego"; 

20) w art. 37: 

a) w ust. 2: 

- w pkt 2 wyraz "gminą" zastępuje się wyraza
mi "jednostką samorządu terytorialnego oraz 
między tymi jednostkami", 

- w pkt 7 wyraz "komu nalnej" zastępuje się wy
razem "samorządowej", 

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa, a od
powiednia rada I'Jb sejmik - w odniesieniu do 
nieruchomości stanowiących własność jednost
ki samorządu terytorialnego, odpowiednio 
w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwol
nić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nie
ruchomości przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infra
struktury technicznej albo innych celów publicz
nych, jeżeli cele te będą realizowane przez pod
mioty, dla których są to cele statutowe i których 
dochody przeznacza się w całości na działalność 
statutową·" ; 

21) w art. 38 w ust. 2 wyrazy "urzędu rejonowego albo 
urzędu gminy" zastępuje się wyrazami "właściwe
go urzędu "; 

22) w art. 43: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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" 1. Trwały zarząd jest formą prawną władania 
nieruchomością przez jednostkę organiza
cyjną· " , 

b) w ust. 5 wyrazy "gminy - komunalnej" zastę pu 
je się wyrazam i "jednostki samorządu te rytorial 
nego - odpowiedniej jednostce samorządo
wej", 

c) w ust. 6 wyrazy "lub rada gminy" zastępuje się 
wyrazami "albo odpowiednia rada lub sejmik" 
oraz skreśla się wyrazy " , o których mowa 
w ust. 1"; 

23) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 56. Przy tworzeniu lub powoływaniu samo
rządowych osób prawnych lub samorzą
dowych jednostek organizacyjnych stosu
je się odpowiednio przepisy art. 51 i art. 
53- 55, z tym że na wyposażenie tych 
osób lub jednostek zarząd gminy, powia
tu lub województwa przeznacza nierucho
mości odpowiednio z gminnego, powia
towego lub wojewódzkiego zasobu nieru
chomośc i. " ; 

24) wart. 57: 

a) w ust. 2 i 3 wyrazy " Minister Skarbu Państwa" 
zastępuje się wyrazami "minister właściwy do 
spraw Skarbu Państwa", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. W razie likwidacji lub prywatyzacji samorzą
dowej osoby prawnej stosuje się odpowied
nio ust. 1- 3, z tym że nieruchomości, które 
nie zostały zagospodarowane, zarząd jed
nostki samorządu terytorialnego włącza pro
tokolarnie odpowiednio do gminnego, po
wiatowego lub wojewódzkiego zasobu nie
ruchomości.", 

c) w ust. 5 wyrazy "własność gminy, organ nadzo
rujący włącza je protokólarnie do gminnego za
sobu nieruchomości" zastępuje się wyrazami 
"własność jednostek samorządu terytoria lnego, 
organ nadzorujący włącza je protokolarnie do 
zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki 
samorządu te rytor ialnego"; 

25) użyte w art. 60 w ust. 1- 4 i wart. 223 w ust. 1 w róż
nych przypadkach wyrazy "Minister Spraw We
wnętrznych i Adm inistracji" zastępuje się użytymi 
w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister 
właściwy do spraw administracji publicznej"; 

26) wart. 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Jednostka samorządu terytorialnego jest 
obowiązana wskazać i przenieść własność 
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, je
żeli jest ona niezbędna na cele, o których mo
wa w ust. 1. Umowę przeniesienia własności 
nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 
zawiera z tą jednostką starosta, wykonujący 
zadanie z zakresu administracji rządowej, 

w porozumien iu z ministrem właściwym do 
spraw ad m inistracji publicznej."; 

27) wart. 68 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 3 
w zdaniu drugim, wart. 73 w ust. 4 oraz wart. 84 
w ust. 3 w zdaniu wstępnym i w ust. 4 w zdaniu dru
gim wyrazy "lub rady gminy" zastępuje się wyra
zami "albo rady lub sejmiku"; 

28) w art. 70 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Wojewoda w stosunku do nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa, 
a rada lub sejmik w stosunku do nierucho
mości stanowiących odpowiednio własność 
gminy, powiatu lub województwa, mogą za
stosować umowne stawki oprocentowa
nia ."; 

29) wart. 73 w ust. 3 wyrazy "rady gminy" zastępuje 
się wyrazami "rady lub sejmiku"; 

30) w art. 74 w ust. 1 dodaje si ę zdanie drugie w brzmie
niu : 

"Bonifikaty udziela na wniosek tych osób starosta, 
wykon ujący zadanie z zakresu administracji rządo
wej, w stosunku do nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa albo rada lub sejmik 
w stosunku do nieruchomości stanowiących odpo
wiednio własność gminy, powiatu lub samorządu 
województwa."; 

31) w art. 76 w ust. 1 wyrazy "rady gminy w stosunku 
do nieruchomości stanowiących własność gminy" 
zastępuje się wyrazami " odpowiedniej rady lub sej
miku w stosunku do nieruchomości sta nowiących 
własność jednostek samorządu terytorialnego"; 

32) w art. 86 w zdaniu pierwszym wyrazy "Iub uchwa
łą rady gminy w stosunku do nieruchomości stano
wiących własność gminy " zastępuje się wyrazami 
"a lbo uchwałą odpowiednio rady lub sejmiku 
w stosunku do nieruchomości stanowiących wła
sność jednostek samorządu terytorialnego"; 

33) w art. 95 w pkt 5 wyraz "komunalnych" zastępuje 
się wyrazem "samorządowych " ; 

34) w art. 97 : 

a) w ust. 4 wyrazy " kierownika urzędu rejonowe
go" zastępuje się wyrazami "odpowiednio sta
rosty, wykonującego zadanie z zakresu admini
stracji rządowej, albo zarządu powiatu lub zarzą
du w ojewództwa", 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,, 5. Podziału nieruchomośc i stanowiącej wła

sność Skarbu Państwa, powiatu lub woje
wództwa można dokonać z urzędu, po zasię
gnięciu opinii odpowiednio starosty, wyko
nującego zadanie z zakresu administracji rzą
dowej, zarządu powiatu lub zarząd u woje
wództwa."; 

35) wart. 98 w ust. 1 w zdaniu drugim i wart. 110 
w ust. 4 w pkt 3 po wyrazach "Skarbu Państwa" do
daje się wyrazy" , powiatu lub województwa"; 

36) w art. 109 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "Iub gminy" za
stępuje się wyrazami "albo jednostek samorządu 
terytorialnego" ; 
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37) użyty wart. 112 w ust. 4, wart. 114 w ust. 1 w zda
niu pierwszym, wart. 115 w ust. 2 w zdaniu pierw
szym, wart. 117 w ust. 1 i 2, wart. 118 w ust. 1, 
wart. 122 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, wart. 124 
w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 5, wart. 125 
w zdaniu pierwszym, wart. 126 w ust. 1, w ust. 3 
w zdaniu pierwszym i w ust. 4, wart. 129 w ust. 1 
w zdaniu pierwszym i w ust. 4, wart. 132 w ust. 4 
i 7, wart. 136 w ust. 3 w zdaniu drugim oraz 
wart. 142 w różnych przypadkach wyraz "wojewo
da" zastępuje się użytymi w odpowiednim przy
padku wyrazami "starosta, wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej" ; 

38) wart. 114 w ust. 2 wyrazy "przeprowadza zarząd 
gminy" zastępuje się wyrazami "przeprowadzają 
ich zarządy"; 

39) wart. 115 w ust. 1 wyrazy "zarządu gminy" zastę 
puje się wyrazami "jej zarządu"; 

40) wart. 123 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonu
jącego zadanie z zakresu administracji rządowej, 
lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego, je
żeli nieruchomość została wywłaszczona na rzecz 
tej jednostki."; 

41) w art. 124 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmie
nie: 

"Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonu 
jącego zadanie z zakresu administracji rządowej, 
lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego, je
żeli zezwolenie było udzielone na wniosek tej jed
nostki."; 

42) wart. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Nieruchomość zamienną przyznaje się z za
sobu nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli 
wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu 
Państwa, lub z zasobu nieruchomości odpo
wiedniej jednostki samorządu terytorialne
go, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz 
tej jednostki."; 

43) wart. 132 w ust. 5 wyrazy "wojewoda, jeżeli wy
właszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, al 
bo zarząd gminy, jeżeli wywłaszczenie następuje 
na rzecz gminy" zastępuje się wyrazami "starosta, 
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządo

wej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skar
bu Państwa, albo zarząd jednostki samorządu tery
torialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz 
tej jednostki "; 

44) art. 140: 

a) w ust. 1 wyrazy "lub gminie" zastępuje się wy
razami "lub właściwej jednostce samorządu te
rytorialnego" , 

b) w ust. 6 wyrazy "albo gmina" zastępuje się wy
razami "albo właściwa jednostka samorządu te
rytorial nego"; 

45) w art. 141 w ust . 2 w zdaniu pierwszym i w 
art. 162 w ust. 2 wyraz " gminy" zastępuje się wy-

razami "właściwej jednostki samorządu teryto
rialnego" . 

Art. 138. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bez
pieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, 
poz. 680) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) zabezpieczeniu imprezy masowej - należy 

przez to rozumieć ogół skoordynowanych 
przedsięwzięć podejmowanych przez orga
nizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezy
denta miasta, starostę, wojewodę, Policję, 
Państwową Straż Pożarną i inne jednostki or
ganizacyjne ochrony przeciwpożarowej, 
służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez in
ne właściwe służby i organy,"; 

2) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

"Art. 13a. Rada powiatu może wprowadzić zakaz 
przeprowadzania imprez masowych na 
terenie powiatu lub jego części albo 
w obiektach lub na terenach, o których 
mowa wart. 3 pkt 1, na czas określony 
lub do odwołania w przypadku negatyw
nej oceny stanu bezpieczeństwa i po
rządku publicznego, w związku z prze
prowadzoną imprezą masową . " 

Art. 139. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 
i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5: 

a) w pkt 1 po wyrazach "wart. 23 ust. 2" dodaje się 
wyrazy "i niezdolności do samodzielnej egzy
stencji, ustalone na podstawie art. 24 ust. 5", 

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie : 
,,2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone 

na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy wymie
nionej w pkt 1, jest traktowane na równi 
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu nie
pełnosprawności , 

3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone 
na podstawie art. 23 ust. 3, oraz celowości 
przekwalifikowania, o którym mowa w 
art. 901 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej 
w pkt 1, jest traktowane na równi z orzecze
niem o lekkim stopniu niepełnosprawno
ści.", 

c) skreśla się pkt 4; 

2) wart. 6: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

,,1. Powołuje się zespoły orzekające o stopniu 
niepełnosprawności: 

1) powiatowe zespoły do spraw orzekania 
o stopniu niepełnosprawności przy po
wiatowym centrum pomocy rodzinie dzia
łającym na podstawie odrębnych przepi
sów - jako pierwsza instancja, 
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2) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania 
o stopniu niepełnosprawności - jako dru
ga instancja. 

2. Powiatowy zespół do spraw orzekania 
o stopniu niepełnosprawności, zwany dalej 
«zespołem», powołuje i odwołuje starosta, 
w ramach zadań z zakresu administracji rzą
dowej . Zespół, na mocy porozumienia mię
dzy powiatami, może obejmować więcej niż 
jeden powiat. 

3. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 
o Stopniu Niepełnosprawności powołuje 
i odwołuje wojewoda.", 

b) w ust. 4 po wyrazie "ustawowego" dodaje się 
wyrazy "albo, za ich zgodą, instytucji pomocy 
społecznej" , 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie : 

,,5. Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnospraw
ności przysługuje odwołanie do sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych. Postępowan ie 

w sprawach odwołań jest wolne od kosztów 
i opłat sądowych . ", 

d) w ust. 9 po wyrazie "orzekających" dodaje się 
wyrazy "a także jednolity wzór legitymacji doku
mentującej niepełnosprawność oraz organy 
uprawnione do jej wystawiania"; 

3) wart. 11 wyraz "rejonowym" zastępuje się wyra
zem "powiatowym" ; 

4) wart. 12: 

a) w ust. 2 wyrazy "Dyrektor wojewódzkiego urzę
du pracy, zwany dalej «dyrektorem »," zastępuje 
się wyrazem "Starosta", 

b) użyty w ust. 3 i 4 wyraz "Dyrektor" zastępuje się 
wyrazem "Starosta", 

c) w ust. 5 wyrazy "Prezes Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych " zastępuje się wyrazami "marszałek woje
wództwa", a wyraz "dyrektora" zastępuje się 
wyrazem "starosty", 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. Od decyzji marszałka województwa przysłu 
guje odwołanie do Prezesa Zarządu Pań 
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych ." ; 

5) w art. 13 w ust. 2 wyraz "dyrektora" zastępuje się 
wyrazem "starostę"; 

6) w art. 26: 

a) w ust. 1 wyraz "rejonowy" zastępuje się wyra
zem "powiatowy", 

b) w ust. 2 i 3 użyty w różnych przypadkach wyraz 
"dyrektor" zastępuje się użytym w odpowied
nich przypadkach wyrazem " starosta", 

c) w ust. 6 i 7 wyraz "rejonowy" zastępuje się wy
razem "powiatowy"; 

7) wart. 27 : 

a) w ust. 1 wyraz "rejonowy" zastępuje się wyra
zem "powiatowy", 

b) w ust. 2 wyraz " dyrektor" zastępuje się wyrazem 
"starosta"; 

8) w art. 29 w ust. 1 wyraz "Gmina" zastępuje się wy
razami "Powiat, gmina", a użyte w pkt 4 wyrazy 
"Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych" zastępuje się wyrazami 
"marszałka województwa"; 

9) w art. 30: 

a) użyte w ust. 1-4 w różnych przypadkach wyra
zy "Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełno
sprawnych" zastępuje się wyrazem "wojewo
da", 

b) w ust. 2 w pkt 2 wyraz "rejonowy" zastępuje się 
wyrazem "powiatowy", 

c) w ust. 5 wyrazy "Minister Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami " Minister właściwy 
do spraw pracy" oraz wyraz "zarządzen ia " za
stępuje się wyrazem "rozporządzenia"; 

10) wart. 33 w ust. 4 skreśla się wyraz "dodatkowe" 
oraz wyraz "społeczne"; 

11) w art. 34: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i realizuje", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: 

"la. Zadania wyn ikające z ustawy realizują wła 
ściwe organy administracji rządowej i orga
ny jednostek samorządu terytorialnego."; 

12) art. 35 otrzymuje brzmienie : 

Art. 35. 1. Do zadań samorządu województwa re
alizowanych w ramach ustawy należy 
w szczególności: 

1) opracowywanie wojewódzkich pro
gramów dotyczących poprawy wa
runków życia społecznego i zawodo
wego osób niepełnosprawnych, 

2) opracowywanie wojewódzkich pro
gramów pomocy w realizacji zadań na 
rzecz zatrudniania osób niepełno

sprawnych. 

2. Do zadań zarządu województwa należy 
w szczególności: 

1) opracowywanie i przedstawianie Peł
nomocnikowi planów zadań oraz in
formacji z prowadzonej działalności, 

2) współpraca z instytucjami administra
cji rządowej oraz powiatami i gmina
mi w realizacji właściwych zadań wy
nikających z ustawy, 

3) współpraca z organizacjami pozarzą
dowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych."; 

13) dodaje się art. 35a-35c w brzmieniu: 
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" Art. 35a. Do zadań powiatowego centrum pomo
cy rodzinie należy w szczegól ności: 

1) rehabi I itacja osób n iepełnospraw
nych, o której mowa wart. 10 ust. 1, 
zgodnie z orzeczeniem i wnioskiem, 
o którym mowa wart. 10 ust. 5, 

2) podejmowanie działań zmierzających 
do ogranicza nia skutków niepełno
sprawności i likwidacji barier utrud
niających osobom niepełnospraw

nym funkcjonowanie w społeczeń 
stwie, 

3) opracowywanie i przedstawianie pla
nów zadań i informacji z prowadzonej 
działalności oraz ich udostępnianie na 
potrzeby samorządu województwa. 

Art. 35b. Do zadań powiatowego urzędu pracy 
należy w szczególności : 

1) opracowywanie powiatowych pro
gramów pomocy w rea lizacji zadań na 
rzecz zatrudnian ia osób niepełno
sprawnych, 

2) pośrednictwo pracy i poradnictwo za
wodowe dla osób niepełnospraw
nych, ich szkolenie oraz przekwalifiko
wywanie , 

3) kierowanie osób niepełnosprawnych, 
które wymagają specjalistycznego 
prog ramu szkolenia oraz rehabilitacji 
leczniczej i społecznej, do specjali 
stycznego ośrodka szkoleniowo-reha
bilitacyjnego lub do innej placówki 
szkoleniowej, 

4) współpraca z organami rentowymi 
w zakresie wynikającym z odrębnych 
przepisów, 

5) doradztwo organizacyjno-prawne 
i ekonomiczne w zakres ie działalności 
gospodarczej lub rolniczej podejmo
wanej przez osoby niepełnosprawne, 

6) współpraca z organami administracji 
rządowej i organami jednostek samo
rządu terytorialnego, organizacjami 
pozarządowymi i fundacjami, w zakre
sie zatrudniania i rehabilitacji zawo
dowej osób niepełnosprawnych, 

7) współpraca z właściwym terenowo 
inspektorem pracy w zakresie oceny 
i kontroli miejsc pracy osób niepełno
sprawnych . 

Art . 35c. Zarządy województw i starostowie 
przedstawiają Prezesowi Zarządu Pań 

stwowego Funduszu Rehabilitacyjnego 
i Osób Niepełnosprawnych wnioski do 
planu finansowego tego Funduszu oraz 
sprawozdania rzeczowo-finansowe o za
daniach zrealizowanych z otrzymanych 
z Funduszu środków."; 

14) wart. 36: 

a) w ust. 1 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami 
"jednostki samorządu terytorialnego", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

" 1 a. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą 
być również zlecane organizacjom pozarzą

dowym o charakterze lokalnym.", 

c) w ust. 2 w pkt 1 wyraz "gminom" zastępuje się 
wyrazami "jednostkom samorządu terytorialne
go"; 

15) wart. 38 w ust. 1 wyraz "Dyrektor" zastępuje się 
wyrazami "Kierownik powiatowego urzędu pracy" 
oraz wyraz "rejonowym " zastępuje się wyrazem 
"powiatowym" ; 

16) w art. 39: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Specjalistyczne ośrodki są tworzone i likwi
dowane w zależności od ich zasięgu teryto
rialnego przez starostę lub marsza łka woje
wództwa. Starosta lub marszałek wojewódz
twa może zlecać innym podmiotom zadania, 
o których mowa w ust. 3.", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Koszty utworzenia, działalności oraz realiza 
cji zadań specjalistycznego ośrodka powinny 
być pokrywane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno

sprawnych." ; 

17) w art. 40 w ust. 1 wyraz " Dyrektor" zastępuje się 
wyrazami "Kierownik powiatowego urzędu pra
cy"; 

18) w art. 41 w ust. 3 wyraz "dyrektor" zastępuje się 
wyrazem "starosta"; 

19) w art. 43 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "przedstawi
cieli" dodaje się wyraz "jednostek"; 

20) w art. 47: 

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "rządowych" dodaje 
się wyraz ,,, samorządowych ", 

b) w ust. 3 skreśla się pkt 3; 

21) art. 48 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 48. 1. Środki Państwowego Funduszu Reha
bilitacji Osób Niepełnosprawnych są 
przekazywane przez Prezesa Zarządu 
tego Funduszu samorządom woje
wódzkim i powiatowym według algo
rytmu . 

2. Rada Ministrów określa, w drodze roz
porządzenia , algorytm, o którym mowa 
w ust. 1. Projekt algorytmu podlega 
opiniowaniu przez stronę samorządo
wą Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą
du Terytorialnego. 

3. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, po
winien uwzględniać liczbę osób niepeł
nosprawnych zamieszkałych na danym 
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22) w art. 65: 

terenie, w tym bezrobotnych i poszuku
jących pracy, oraz zapotrzebowanie na 
środki do realizacji zadań wynikających 
z ustawy dla prowadzenia przez samo
rządy aktywnej polityki rehabilitacji za
wodowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych."; 

a) w ust. 1 wyrazy "gminne jednostki organizacyj 
ne" zastępuje się wyrazami "samorządowe jed
nostki organizacyjne będące jednostkami lub za
kładami budżetowymi", 

b) w ust. 3 wyraz "Gminne" zastępuje się wyrazem 
"Samorządowe" . 

Art. 140. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz. U. Nr 139, poz. 934 i z 1998 r. Nr 98, poz. 610) 
wart. 141 w ust. 1 w pkt 9,10,11 i 12 wyrazy "gminy, 
związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa" 
zastępuje się wyrazami "jednostki samorządu teryto
rialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa". 

Art. 141. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o fi
nansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

" 1. Zadania w zakresie budowy, modernizacji, 
utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania 
nimi finansowane są przez: 

1) ministra właściwego do spraw transportu 
za pośrednictwem Generalnego Dyrekto
ra Dróg Publicznych w odniesieniu do 
dróg krajowych, 

2) samorząd województwa w odniesieniu do 
dróg wojewódzkich, 

3) samorząd powiatowy w odniesieniu do 
dróg powiatowych. 

2. Zadania w zakresie finansowania budowy, 
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg 
gminnych oraz zarządzania nimi finansowa
ne są z budżetów gmin. 

3. W granicach miast na prawach powiatu za
dania w zakresie finansowania, budowy, mo
dernizacji, utrzymania, ochrony i zarządzania 
drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad 
i dróg ekspresowych, finansowane są z bu
dżetów tych miast."; 

2) wart. 3: 

a) w ust. 1 wyrazy "w art. 2 ust. 1" zastępuje się wy
razami "w art. 2 ust. 1 i 3", 

b) w ust. 2 wyrazy ,,6,66%" zastępuje się wyrazami 
,,10,5%"; 

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4.1. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo
rządzenia, po zasięgnięciu opinii strony 
samorządowej Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu, algorytm podziału środ 
ków, o których mowa wart. 3 ust. 1, na 
poszczególne kategorie dróg, a w ich ob
rębie pomiędzy poszczególnych zarząd
ców dróg. 

2. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, po
winien uwzględniać w szczególności 
długość i gęstość sieci dróg, drogową 
infrastrukturę techniczną, natężenie ru
chu, zrównoważenie rozwoju drogowej 
infrastruktury przygranicznej. 

3. Środki finansowe, o których mowa 
w ust. 1, mogą być również przeznaczo
ne na finansowanie zadań w zakresie 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu dro
gowego, wynikających z przepisów 
o drogach publicznych." 

Art. 142. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, 
poz. 1083) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 w § 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) podatków, opłat oraz innych niepodatko
wych należności budżetu państwa oraz bu
dżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
do których ustalania lub określania upraw
nione są organy podatkowe," 

b) skreśla się pkt 2; 

2) po użytych wart. 5, wart. 6 i wart. 264 w różnych 
przypadkach wyrazach "Skarb Państwa" dodaje 
się użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy 
" , województwo, powiat"; 

3) użyte w art. 13 w § 1 w pkt 1 i 3 oraz wart. 294 w § 1 
w pkt 2 w różnych przypadkach wyrazy "wójtowie 
lub burmistrzowie (prezydenci miast)" zastępuje 
się użytymi w odpowiednich przypadkach wyraza
mi "przewodniczący zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego" ; 

4) użyte w art. 19 w pkt 4, wart. 130 w § 4, wart. 132 
w § 2 w pkt 1 w różnych przypadkach wyrazy "wójt, 
burmistrz (prezydent miasta)" zastępuje się użyty
mi w odpowiednich przypadkach wyrazami "prze
wodniczący zarządu jednostki samorządu teryto
rialnego"; 

5) wart. 19 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

,,5) między wójtami, burmistrzami (prezydenta
mi miast) i starostami - wspólne dla nich 
samorządowe kolegium odwoławcze, 
a w razie braku takiego kolegium - sąd ad
ministracyjny, 

6) między marszałkami województw - sąd ad
ministracyjny." ; 

6) po użytym w art. 22 w § 3 i wart. 65 w § 1 w zdaniu 
wstępnym i w pkt 3 w różnych przypadkach i licz
bie wyrazie "gmina" dodaje się użyte w odpowied
nich przypadkach i liczbie wyrazy", powiat lub wo
jewództwo" ; 
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7) w art. 28 w § 4 po wyrazach "Rada gminy" dodaje 
s ię wyrazy" , rada powiatu oraz sejmik wojewódz
tw a"; 

8) u żyty w art. 34 w § 1 i wart. 38 trzykrotnie w róż
nych przypadkach wyraz "gmina " zastępuje się 
użytym i w odpowiednich przypadkach wyrazami 
"jednostka samorządu terytorialnego"; 

9) w art. 57 § 7 otrzymu je brzmienie: 

,,§ 7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik wo
jewództwa może wprowadzić opłatę pro
longacyjną - w wysokości nie większej niż 
określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na ra
ty lub odroczenia terminu płatności podat
ków stanowiących dochód odpowiednio
gminy, powiatu lub województwa. Przepi
sy § 3-5 stosuje się odpowiednio."; 

10) w art. 66: 

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) gminy, powiatu lub województwa - w za
mian za zaległości podatkowe z tytułu podat
ków stanowiących dochody ich budżetów.", 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Przeniesienie własności, o którym mow a 
w § 1 pkt 1, następuje na wniosek podatni
ka, na podstawie umowy zawartej, za zgo
dą właściwego urzędu skarbowego, po
między starostą wykonującym zadanie 
z zakresu administracji rządowej a podatni
kiem, a w przypadku przewidzianym w § 1 
pkt 2 - na podstawie umowy zawartej po
między zarządem gminy, powiatu albo wo
jewództwa a podatnikiem."; 

11) wart. 95 w § 2 po wyrazie "gminy" dodaje się w y
razy " , powiatu albo województwa"; 

12)w art.130: 

a) w § 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie ,,(miasta) " 
dodaje się wyrazy", starostwa oraz urzędu mar
szałkowskiego" , 

b) w § 5 w zdaniu drugim wyrazy "samorządowe 
kolegium odwoławcze w innym województwie" 
zastępuje się wyrazami "inne samorządowe ko
legium odwoławcze"; 

13) w art. 132 w § 1 wyrazy "Wójt lub burmistrz (prezy
dent miasta) " zastępuje się wyrazami "Przewodni
czący zarządu jednostki samorządu terytorialne
go "; 

14) w art. 233 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. W sprawach należących do właściwości or
ganów jednostek sa morząd u terytorialne
go organ odwoławczy uprawniony jest do 
wydan ia decyzji uchylającej i rozstrzygają

cej sprawę co do istoty jedynie w przypad
ku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają 
sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu orga
nu samorządowego. W pozostałych przy
padkach organ odwoławczy uwzględniając 

odwołanie ogranicza się do uchylenia za
skarżonej decyzji."; 

15) wart. 273 w § 1 w pkt 1 po wyrazie "budżetowej" 
dodaje się wyrazy" , województwa, powiatu"; 

16) w art. 283 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) przewodniczącego zarządu jednostki samo
rządu terytorialnego - pracownikom urzędu 
gminy (miasta), starostwa lub urzędu mar
szałkowskiego . " 

Art. 143. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wa
runkach wykonywania krajowego drogowego przewo
zu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 i Nr 158, poz. 1045) 
wprow adza s i ę następujące zmiany: 

1) w art. 3 na końcu zdania dodaje się wyrazy "lub do 
których posiada udokumentowane prawo do dys
ponowania "; 

2) w art. 4 w ust. 1 na końcu zdania dodaje się wyrazy 
" ,z zastrzeżeniem art. 13"; 

3) wart. 10 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

" 1. Zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz 
osób pojazdami samochodowymi nie będą
cy mi taksówkami udziela się na: 

1) przewozy regularne na określonych li
niach komunikacyjnych obejmujących za
s ięgiem: 

a) gminę, 

b) miasto st. Warszawę - związek komu
nalny, 

c) powiat lub powiaty sąsiadujące z po
wiatem właściwym dla siedziby (miej 
sca zamieszkania) przedsiębiorcy, 

d) województwo lub kilka województw, 

2) przewozy nieregularne na określonym ob
szarze obejmujące zasięgiem: 

a) gminę, 

b) mi asto st. Warszawę - związek komu 
nalny, 

c) powiat lub powiaty sąsiadujące z po
wiatem właściwym dla siedziby (m iej
sca zamieszkania) przedsiębiorcy, 

d) województwo, kilka województw lub 
cały kraj . 

2. Organem właściwym do udzielania, odmo
wy udzielania, cofnięcia, zmiany lub stwier
dzenia wygaśnięcia zezwolenia jest właści
wy dla siedziby (miejsca zamieszka nia) 
przedsiębiorcy: 

1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta w za
kresie określonym w ust. 1 pkt 1 lit. a) 
i pkt 2 lit. a), 

2) Prezydent m. st. Warszawy w zakresie 
określonym w ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 
-lit. b), 

3) starosta w zakresie określonym w ust. 
pkt 1 lit. e) i pkt 2 lit. e), 
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4) marszałe k województwa w zakresie okre
ślonym w ust. 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. d). 

3. Udzielenie zezwo lenia na prowadzenie regu
larnych przewozów osób na okreś lon ej lini i 
komunikacyjnej obej mującej zasięg iem po
wiaty lub województwa sąsiadujące, wyma
ga uzgodnienia z właściwymi ze wzgl ęd u na 
obszar prowadzenia przewozów, starosta m i 
lub marszałkam i w ojewództw."; 

4) w art. 11: 

a) w ust. 1 w pkt 2 po lit. a) dodaje się lit. a') 
w brzmieniu : 

"a') świadectwo potwi e rdzające zdanie egza m i
nu z zakresu wykonywania kra jow ego za
robkowego przew ozu osób pojazdam i sa
mochodowymi, albo", 

b) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyraz "koordynacji", 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. Minister właściwy do spraw tra nsportu, po 
zasięgnięci u opinii organizacji zrzeszającyc h 
krajowych drogowych przewoźników pasa
żerskich o zas i ęgu ogólnopolskim, okreś l i , 
w drodze rozpo rządzenia, progra my szkole
nia, jednostki uprawnione do szko lenia i eg
zaminowania, wyso kość opłat za szkolenie 
i egzaminow anie oraz wzór świadectwa, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit.a')."; 

5) po art. 12 dodaje si ę art. 12a i 12b w brzmieniu: 

"Art . 12a. 1. Organy, o których mowa w art. 10 
ust. 2, mogą na wniosek przedsiębior
cy przen i eść uprawnienia wynikające 
z zezw olenia w razie: 

1) śm ie rci osoby fizycznej pos i adaj ą
cej zezwolenie i wstąpienia na jej 
m iejsce spadkobiercy, w tym rów
nież osoby fizycznej będącej wspó l
nikiem spółki cywilnej, spółki jaw
nej lub spółki komandytow ej, 

2) połączenia, podziału lub przekształ
cenia, zgodnie z odrębnymi przepi
sami, przedsiębiorcy posiadające
go zezwo lenie, 

3) przejęcia w całości lub w części 
d z i a ła l n o ści w zakresie kra jowego 
za robkowego przewozu osób przez 
innego przeds i ębiorcę. 

2. Nie można przenosić uprawnień w yni
kaj ących z zezwo lenia poza przypad
kami wymienionymi w ust. 1. 

3. Zezwolenia nie można odstępować 
osobom t rzecim. 

4. Przedsi ębiorca przejmujący upraw
nien ia wyn i kające z zezwolenia 
w przypadkach, o kt órych mowa 
w ust. 1, jest obowiązany speł n i ć wa
runki określone wart. 11 ust. 1-3. 

5. Zezwo lenie zmienia się, na wniosek 
przeds iębio rcy, w razie: 

1) zmiany nazwy lub siedzi by posiada
cza zezwolenia, 

2) zmiany numeru rejestracyjnego po
jazdu samochodowego zgłoszone

go do przewozów, 

3) przeniesienia uprawnień wynikają
cych z zezwolenia na podstawie 
ust. 1. 

Art . 12b. 1. Przewoźnik wykon ujący przewozy 
zbiorowe osób uwzg lędnia uprawnie
nia pasażerów do bezpłatnych lub 
ulgowych przejazdów, jeże li podmiot 
je ustanawiający uzgodni z nim, 
w drodze umowy, w arunki zwrotu 
kosztów ich stosow ania. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy u prawnień 
do bezpłatnych lub ulgowych przejaz
dów ustanowionych w drodze ustawy. 
Ustawa określi organ zobowiązany do 
zwrotu przewoźnikowi kosztów stoso
wania tych uprawnień oraz tryb prze
kazywania środków przewoźnikowi."; 

6) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 13. 1. Właściwe rady gmi n i Rada miasta 
st. Warszawy mogą wprowadzić wy
móg uzyskania zezwolenia na zarobko
wy przewóz osób taksówką. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 
udziela się na pojazd i na obszar: 

1) gminy, 

2) gmin sąsiadujących, po uprzednim 
zawarciu porozumienia wszystkich 
gmin mieszczących si ę na terenie te
go obszaru, 

3) miasta st. Warszawy - związku ko
munalnego."; 

7) w art. 14 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy "w art. 13 pkt 1" zastę puje się wy
razami u w art. 13 ust. 2 pkt 1", 

b) w pkt 2 wyrazy "w art. 13 pkt 2" zastępuj e się wy
razam i "w art. 13 ust. 2 pkt 2" , 

c) w pkt 3 wyrazy "w art. 13 pkt 3" zastę puje się wy
razami "w art. 13 ust. 2 pkt 3"; 

8) w art. 15 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

" 1) właściciel przedsiębiorstwa, a w przypadku 
osoby prawnej członkowie organu zarządza 
jącego oraz zatrudnieni kierowcy nie byli ka
rani za przestępstwa przeciw ko bezpieczeń 
stwu w ruchu lądowym, przeciw ko zdrowiu 
i życiu oraz przeciwko mieniu lub dokumen
tom, 

2) przedsiębiorca osobiście wyko n uj ący prze
wozy oraz zatrudnieni kierowcy : 

a) nie pozostają w innym stosunku pracy 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 
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b) spełniają warunki określone w odrębnych 
przepisach."; 

9) wart. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Wpływy uzyskane z opłat stanowią odpo
wiednio dochód organu udzielającego ze
zwolenia." 

Art. 144. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o prze
kształceniu prawa użytkowania wieczystego przysłu 
gującego osobom fizycznym w prawo własności 
(Dz. U. Nr 123, poz. 781) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy "kierownika urzędu rejonowego" 
zastępuje się wyrazami "starosty, wykonujące
go zadanie z zakresu administracji rządowej", 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) przewodniczącego zarządu jednostki samo
rządu terytorialnego, jeżeli użytkowanie wie
czyste jest ustanowione na nieruchomości 
stanowiącej własność jednostki samorządu 
terytorial nego."; 

2) użyty w art. 3 i w art. 7 w różnych przypadkach wy
raz "gmina" zastępuje się użytymi w odpowied
nich przypadkach wyrazami "jednostka samorządu 
terytorialnego" ; 

3) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Wysokość raty rocznej, o której mowa w 
ust. 1, w stosunku do nieruchomości stano
wiącej własność Skarbu Państwa określa, 

w drodze decyzji, starosta, wykonujący zada
nie z zakresu administracji rządowej, a w sto
sunku do nieruchomości stanowiącej wła 
sność jednostki samorządu terytorialnego 
przewodniczący zarządu jednostki samorzą
du terytorialnego. " ; 

4) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Uprawnienie do nieodpłatnego przekształce
nia prawa użytkowania wieczystego w od
niesieniu do nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa stwierdza, w dro
dze decyzji, starosta, wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej, a wodnie
sieniu do nieruchomości stanowiącej wła

sność jednostki samorządu terytorialnego
przewodniczący zarządu jednostki samorzą
du terytorialnego."; 

5) dodaje się art. 6a w brzmieniu : 

"Art. 6a. Od decyzji wydawanych przez starostę, 
wykonującego zadania z zakresu admini
stracji rządowej w odniesieniu do nieru
chomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, przysługuje stronie odwołanie 
do wojewody." 

Art. 145. 1. Powiaty i m iasta na prawach powiatu, 
z zastrzeżeniem ust. 2, przejmują, z dniem 1 stycznia 
1999 r., od wojewodów do prowadzenia, jako zadania 

własne , instytucje kultury wpisane do rejestru prowa
dzonego przez wojewodę i działające na terenie dane
go powiatu lub miasta na prawach powiatu . 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo
rządzenia, wykaz instytucji kultury o charakterze regio 
nalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez 
wojewodów, podlegających przekazaniu do samorzą
dów województw w celu ich prowadzenia, w ramach 
zadań własnych . 

3. Samorząd województwa, z zastrzeżeniem ust. 4, 
przejmuje z dniem 1 stycznia 1999 r. od ministrów i kie
rowników urzędów centralnych, do prowadzenia jako 
zadania własne, instytucje kultury wpisane do prowa
dzonego przez nich rejestru i działające na obszarze da
nego województwa. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo
rządzenia , wykaz instytucji kultury wpisanych do reje
strów prowadzonych przez ministrów i kierowników 
urzędów centralnych: 

1) podlegających przekazaniu powiatom lub miastom 
na prawach powiatu, 

2) nie podlegających przekazaniu jednostkom samo
rządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodo
wy charakter zadań przez nie wykonywanych. 

5. Mienie państwowych instytucji kultury, o których 
mowa w ust. 1- 3 i ust. 4 pkt 1, staje się z dniem ich 
przejęcia mieniem, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy 
o samorządzie powiatowym i art. 47 ust. 1 ustawy o sa
morządzie województwa, właściwej jednostki samo
rządu terytorialnego. 

Art. 146. 1. Powiaty i miasta na prawach powiatu, 
z zastrzeżeniem ust. 2, z dniem 1 stycznia 1999 r., 
przejmują od wojewodów pozostającą w ich zarządzie 
bazę sportowo-rekreacyjną, położoną na terenie da
nego powiatu lub miasta na prawach powiatu, w celu 
jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań wła 
snych . 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo
rządzenia, bazę sportowo -rekreacyjną pozostającą 

w zarządzie wojewodów, podlegającą przekazaniu do 
samorządów województw w celu jej dalszego wykorzy
stywania w ramach zadań własnych . 

3. Samorząd województwa, z zastrzeżeniem ust. 4, 
przejmuje z dniem 1 stycznia 1999 r. od ministrów i kie
rowników urzędów centralnych pozostającą w ich za
rządzie bazę sportowo-rekreacyjną, położoną na tere
nie danego województwa, w celu jej dalszego wykorzy
stywania w ramach zadań własnych. 

4. Prezes Rady M inistrów określi, w drodze rozpo
rządzenia, bazę sportowo- rekreacyjną pozostającą 
w zarządzie ministrów i kierowników urzędów central 
nych: 

1) podlegającą przekazaniu powiatom lub miastom na 
prawach powiatu, 
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2) nie podlegającą przekazaniu jednostkom samorzą

du terytorial nego ze względ u na ogólnopaństwo
wy chara kter zadań w ykonywanych przez tę bazę. 

5. Mienie stanowiące ba zę, o której mowa w 
ust. 1-3 i ust. 4 pkt 1, staje s ię własnością właściwej 
jednostki samorządu terytoria lnego z dniem jej przeję
cia. 

Art. 147. 1. Jednostki samorządu terytorialnego, 
w zakresie nie objętym art. 145 i 146, przejmują z dniem 
1 stycznia 1999 r. mające siedzibę na obszarze tych jed
nostek instytucje i jednostki organizacyjne, w tym ma
jące osobowość p rawną, podległe lub podporządko
wane właściwym min istrom lub centralnym organom 
administracji rządowej. wojewodom lub innym orga
nom administracj i rządowej albo przez nich nadzoro
wane, wykonujące ok reś l one w niniejszej ustawie za
dania jednostek samorząd u terytorialnego, z wyjąt
kiem komend, inspektoratów i innych jednostek orga
nizacyjnych stanowiących apa rat pomocniczy kierow
ników słu ż b, inspekcji i st raży. 

2. Prezes Rady Mi nist rów ok reśl i, w drodze rozpo
rządzen i a, wykaz instytucji i jednostek organizacyjnych 
podleg łych lub podpo rząd kowanych właściwym mini 
strom i centralnym organom administracji rządowej al 
bo przez nich nadzorowanych, które na podstawie ni
niejszej ustawy są przekazywa ne określonym jednost
kom samorządu terytorialnego. 

3. Prezes Rady Ministrów okreś li , w drodze rozpo
rządzeni a, w ykaz instytucji i jednostek organizacyjnych 
podleg łych lub podporządkowanych w ojewodom i in
nym terenowym organom administracji rządowej albo 
przez nich nadzorowanych, które na podstaw ie niniej
szej ustawy są przekazywane okreś l onym jed nostkom 
sam orządu terytorialnego. 

Art. 148. 1. Grunty zajęte pod linie kolejowe o zna
czeniu wojewódzkim, o których mowa wart. 5 ust.3 

ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu nada
nym niniejszą ustawą, zostaną przekazane samorzą
dom województwa na podstawie decyzji administra
cyjnych wojewodów wydanych z urzędu. 

2. Nabycie gruntów, o których mowa w ust. 1, jest 
nieodpłatne i następuje z dniem uprawomocnienia się 
decyzji o ich przekazaniu. Przekazanie gruntów samo
rządom województwa jest wolne od podatków i opłat. 

3. Odwołanie od decyzji w sprawach gruntów, 
o których mowa w ust. 1, rozpoznaje Krajowa Komisja 
Uwłaszczen iowa. 

4. Prawomocna decyzja o przekazaniu samorządo
wi województwa praw, które są lub mogą być ujawnio
ne w księdze wieczystej. stanowi podstawę wpisu do 
księgi wieczystej. 

5. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne 
od opłat sądowych . 

Art. 149. Prezes Rady Ministrów lub minister ogło
si w Dzienn iku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jedno
lite teksty ustaw, o których mowa wart. 14, 15, 18, 19, 
23,27,33,36,47,50- 53,60,61,62,64,74-76, 78,82, 
86, 90, 91, 97, 107, 126, 137, 139, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitych tekstów ustaw. 

Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dn iem 1 stycz
nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 
pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 
ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, 
i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, 
art. 97 pkt 1- 3, 5-10 i 12-36 oraz art. 139 pkt 9 lit. al. 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. 
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