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USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), zwana
dalej „Prawem ochrony Êrodowiska”, wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z wyjàtkiem 
art. 201—219, 272—321 i 401 ust. 2, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628), zwana dalej „ustawà o odpa-
dach”, wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r.

Art. 2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustaw, o których
mowa w art. 1, tracà moc: 
1) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta∏-

towaniu Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296,
Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62,
poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38,
poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73,
poz. 764, Nr 76, poz. 811 i Nr 84, poz. 907), z wyjàt-
kiem art. 37a,

2) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89, poz. 991
i Nr 109, poz. 1157),

3) ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dost´pie do in-
formacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 109,
poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz.
811 i Nr 81, poz. 875).

Art. 3. 1. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe, o ile przepisy
ustawy lub przepisy odr´bne nie stanowià inaczej.

2. Post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko przeprowadzone na podstawie ustawy
o dost´pie do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko, a tak˝e
dokonane w ich wyniku rozstrzygni´cia powodujà
skutki prawne, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 8
i ust. 7, art. 51 ust. 6 oraz art. 52 ust. 5 Prawa ochrony
Êrodowiska.

Art. 4. 1. Przepisy wydane na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 2 pkt 1 i 3, zachowujà moc, o ile
nie sà sprzeczne z ustawà, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
30 czerwca 2003 r.

2. Do czasu wydania przez Rad´ Ministrów rozpo-
rzàdzenia w przedmiocie okreÊlenia rodzajów przed-
si´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowi-
sko zachowujà moc przepisy okreÊlajàce rodzaje inwe-
stycji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska i zdro-
wia ludzi oraz mogàcych pogorszyç stan Êrodowiska,
wydane na podstawie przepisów o zagospodarowaniu
przestrzennym.

3. Do czasu wydania przepisów, o których mowa
w ust. 2, okreÊlajàcych przedsi´wzi´cia mogàce zna-
czàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, jednak nie d∏u˝ej ni˝
do dnia 30 czerwca 2003 r.:

1) za przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, okreÊlone w art. 51 ust. 1 pkt 1 Pra-
wa ochrony Êrodowiska, uwa˝a si´ inwestycje
szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska i zdrowia lu-
dzi, okreÊlone w dotychczasowych przepisach, 

2) za przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, okreÊlone w art. 51 ust. 1 pkt 2 Pra-
wa ochrony Êrodowiska, uwa˝a si´ inwestycje mo-
gàce pogorszyç stan Êrodowiska, okreÊlone w do-
tychczasowych przepisach.

4. Do czasu wydania przepisów, o których mowa:

1) w art. 45 pkt 15 lit. c), pkt 19 i 20 w zakresie dotyczà-
cym art. 62b, 
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2) w art. 47 pkt 14 w zakresie dotyczàcym art. 47c
ust. 3, art. 47h ust. 4 i art. 47l ust. 2—5,

3) w art. 54,

stosuje si´, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 czerwca 2003 r.,
przepisy dotychczasowe, o ile nie sà sprzeczne z ustawà.

Art. 5. 1. Je˝eli post´powanie w przedmiocie wyda-
nia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dotyczàce przedsi´wzi´cia, o którym mowa
w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony Êrodowiska, 
wszcz´to przed dniem 1 stycznia 2001 r., art. 49 ust. 2
Prawa ochrony Êrodowiska nie stosuje si´.

2. Je˝eli post´powanie w przedmiocie wydania de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu dotyczàce przedsi´wzi´cia, o którym mowa 
w art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa ochrony Êrodowiska, 
wszcz´to przed dniem 1 stycznia 2001 r., art. 51 ust. 6
Prawa ochrony Êrodowiska w zakresie, w jakim wy∏àcza
on stosowanie art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 2 Prawa ochro-
ny Êrodowiska, nie stosuje si´; uzgodnienia przed wy-
daniem decyzji w przedmiocie pozwolenia na budow´
z organem ochrony Êrodowiska w rozumieniu Prawa
ochrony Êrodowiska oraz z organem, o którym mowa
w art. 57 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska, dokonuje
organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia na budow´.

3. Do czasu wydania:

1) przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska oraz
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego rozporzàdzenia, okreÊlone-
go w art. 52 ust. 8 i 9 Prawa ochrony Êrodowiska,

2) przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa roz-
porzàdzenia, o którym mowa w art. 50 pkt 2

zachowujà moc, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 czerwca
2003 r., przepisy dotychczasowe.

Art. 6. Wymaganie stosowania opracowaƒ ekofi-
zjograficznych, o których mowa w art. 72 ust. 4 Prawa
ochrony Êrodowiska, nie dotyczy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, o przystàpieniu do
sporzàdzania których og∏oszono w drodze obwieszcze-
nia przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Art. 7. Do czasu dokonania w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wskazania, które
z terenów nale˝à do poszczególnych rodzajów tere-
nów, okreÊlonych w art. 113 ust. 2 pkt 1 Prawa ochro-
ny Êrodowiska, dopuszczalny poziom ha∏asu w Êrodo-
wisku okreÊla si´, przyjmujàc wartoÊci dopuszczalne
dla rodzaju terenu o zbli˝onym przeznaczeniu.

Art. 8. Do roszczeƒ zwiàzanych z ograniczeniami
sposobu korzystania z nieruchomoÊci w zwiàzku
z ochronà zasobów Êrodowiska, powsta∏ych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe. Roszczenia te przedawniajà si´ z dniem
30 czerwca 2004 r.

Art. 9. 1. W sprawach op∏at za gospodarcze korzy-
stanie ze Êrodowiska, op∏at za szczególne korzystanie
z wód oraz op∏at za sk∏adowanie odpadów oraz admi-
nistracyjnych kar pieni´˝nych, nale˝nych za okres do
dnia wejÊcia w ˝ycie art. 272—321 Prawa ochrony Êro-
dowiska, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. W razie ustalenia kary pieni´˝nej ∏àcznej za okres
do dnia 31 grudnia 2001 r. i braku stwierdzenia po wej-
Êciu w ˝ycie art. 272—321 Prawa ochrony Êrodowiska
zmiany wielkoÊci przekroczeƒ co do iloÊci substancji
dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, do-
puszczalnego poziomu ha∏asu, przekroczeƒ zwiàza-
nych z wprowadzaniem do wód lub do ziemi Êcieków
oraz naruszeƒ warunków sk∏adowania odpadów, do-
tychczasowe kary godzinowe i dobowe stajà si´
z dniem wejÊcia w ˝ycie art. 272—321 Prawa ochrony
Êrodowiska karami biegnàcymi w rozumieniu tego Pra-
wa.

3. W sprawach kar pieni´˝nych, których termin
p∏atnoÊci zosta∏ odroczony przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie art. 272—321 Prawa ochrony Êrodowiska, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 10. 1. Polityka ekologiczna paƒstwa okreÊlona
przez Rad´ Ministrów na podstawie art. 90 ust. 2 usta-
wy, o której mowa w art. 2 pkt 1, staje si´ politykà eko-
logicznà paƒstwa w rozumieniu Prawa ochrony Êrodo-
wiska.

2. Rada Ministrów przed∏o˝y Sejmowi projekt no-
wej polityki ekologicznej paƒstwa do dnia 31 grudnia
2002 r.

3. Programy zrównowa˝onego rozwoju oraz ochro-
ny Êrodowiska opracowane przez sejmiki województw
oraz rady powiatów i gmin stajà si´ odpowiednio wo-
jewódzkimi, powiatowymi i gminnymi programami
ochrony Êrodowiska, o których mowa w Prawie ochro-
ny Êrodowiska.

4. Sejmiki województw uchwalà nowe wojewódz-
kie programy ochrony Êrodowiska do dnia 30 czerwca
2003 r., rady powiatów — powiatowe programy ochro-
ny Êrodowiska do dnia 31 grudnia 2003 r., a rady gmin
— gminne programy ochrony Êrodowiska do dnia
30 czerwca 2004 r.

Art. 11. 1. W∏aÊciwy wojewoda w terminie do dnia
31 marca 2002 r. na podstawie dost´pnych danych wy-
odr´bni strefy, o których mowa w art. 88 ust. 2 Prawa
ochrony Êrodowiska.

2. W∏aÊciwy wojewoda w terminie do dnia 30
czerwca 2003 r. okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, pro-
gram ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 Pra-
wa ochrony Êrodowiska.

Art. 12. 1. W∏adajàcy powierzchnià ziemi w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy, na której przed jej wejÊciem
w ˝ycie nastàpi∏o odpowiednio zanieczyszczenie ziemi
lub gleby albo niekorzystne przekszta∏cenie naturalne-
go ukszta∏towania terenu spowodowane przez inny
podmiot, jest obowiàzany do zg∏oszenia tego faktu
w∏aÊciwemu staroÊcie w terminie do dnia 30 czerwca
2004 r.; w tym przypadku przepisów art. 102 ust. 1—3
Prawa ochrony Êrodowiska nie stosuje si´.

2. Do zg∏oszenia nale˝y za∏àczyç odpowiednio wy-
niki badaƒ potwierdzajàcych fakt zanieczyszczenia zie-
mi lub gleby lub dokumentacj´ potwierdzajàcà nieko-
rzystne przekszta∏cenie ukszta∏towania terenu oraz
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opis okolicznoÊci wskazujàcych, i˝ sprawcà tych zda-
rzeƒ by∏ inny podmiot.

3. W∏aÊciwy starosta uwzgl´dnia zg∏oszenie w reje-
strze okreÊlonym w art. 110 Prawa ochrony Êrodowi-
ska, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Starosta mo˝e odrzuciç, w drodze decyzji, zg∏o-
szenie w ciàgu roku od jego dokonania, je˝eli nie sà
spe∏nione warunki ustawy; ostateczna decyzja
w przedmiocie odrzucenia zg∏oszenia powoduje, i˝ nie
powoduje ono skutków prawnych, o których mowa
w ust. 1.

Art. 13. Je˝eli podmiot obowiàzany do rekultywacji
zanieczyszczonej gleby lub ziemi wyka˝e, ˝e zanie-
czyszczenie nastàpi∏o przed dniem 1 wrzeÊnia 1980 r.,
rekultywacja mo˝e byç ograniczona do przeprowadze-
nia dzia∏aƒ, które wykluczà:

1) zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi bàdê powstanie
innych szkód,

2) mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania si´ zanieczyszczenia;

w tym przypadku przepisów art. 103 ust. 2 Prawa
ochrony Êrodowiska nie stosuje si´.

Art. 14. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2:

1) w∏aÊciwy starosta sporzàdzi map´ akustycznà,
okreÊlonà w art. 118 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowi-
ska, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.,

2) w∏aÊciwa rada powiatu uchwali program dzia∏aƒ,
okreÊlony w art. 119 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowi-
ska, w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

2. W aglomeracji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej
ni˝ 250 tysi´cy:

1) w∏aÊciwy starosta sporzàdzi map´ akustycznà,
okreÊlonà w art. 118 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowi-
ska, w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r.,

2) w∏aÊciwa rada powiatu uchwali program dzia∏aƒ,
okreÊlony w art. 119 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowi-
ska, w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r.

3. W∏aÊciwy wojewoda okreÊli program dzia∏aƒ dla
terenów poza aglomeracjami, o których mowa
w art. 179 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska, w termi-
nie do dnia 30 czerwca 2005 r. 

Art. 15. 1. Prowadzàcy w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy zak∏ad o zwi´kszonym lub du˝ym ryzyku jest obo-
wiàzany do: 

1) dokonania zg∏oszenia zak∏adu, o którym mowa
w art. 250 Prawa ochrony Êrodowiska, w∏aÊciwemu
organowi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w terminie
do dnia 31 marca 2002 r.,

2) przedstawienia w∏aÊciwemu organowi Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej programu zapobiegania awariom,
o którym mowa w art. 251 Prawa ochrony Êrodowi-
ska, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia 2002 r. 

2. Je˝eli nie przedstawiono w∏aÊciwemu organowi
programu zapobiegania awariom lub przedstawiony
dokument nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w przepi-
sach, w∏aÊciwy w rozumieniu Prawa ochrony Êrodowi-

ska organ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mo˝e wstrzy-
maç, w drodze decyzji, dzia∏alnoÊç zak∏adu o zwi´kszo-
nym lub du˝ym ryzyku; podj´cie wstrzymanej dzia∏al-
noÊci mo˝e nastàpiç w warunkach okreÊlonych
w art. 251 ust. 4 Prawa ochrony Êrodowiska.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, okreÊla si´ ter-
min wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc potrzeb´
bezpiecznego dla Êrodowiska jej zakoƒczenia.

Art. 16. 1. Prowadzàcy w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest obowiàzany do przed-
stawienia, w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r., w∏a-
Êciwemu komendantowi wojewódzkiemu Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej raportu o bezpieczeƒstwie, o którym
mowa w art. 253 Prawa ochrony Êrodowiska, oraz we-
wn´trznego planu operacyjno-ratowniczego i informa-
cji niezb´dnych do opracowania zewn´trznego planu
operacyjno-ratowniczego, o których mowa w art. 261
Prawa ochrony Êrodowiska.

2. Je˝eli nie przedstawiono do zatwierdzenia rapor-
tu o bezpieczeƒstwie lub przedstawiony do zatwierdze-
nia raport nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych przez
przepisy, w∏aÊciwy komendant wojewódzki Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej mo˝e wstrzymaç, w drodze decy-
zji, dzia∏alnoÊç zak∏adu o du˝ym ryzyku; uruchomienie
zak∏adu mo˝e nastàpiç po uzyskaniu zatwierdzenia ra-
portu o bezpieczeƒstwie w drodze decyzji.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, okreÊla si´ ter-
min wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc potrzeb´
bezpiecznego dla Êrodowiska jej zakoƒczenia.

Art. 17. 1. W∏aÊciwy komendant wojewódzki Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej sporzàdzi dla istniejàcego za-
k∏adu o du˝ym ryzyku zewn´trzny plan operacyjno-ra-
towniczy do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. Przez istniejàcy zak∏ad rozumie si´ zak∏ad, które-
go u˝ytkowanie rozpocz´to przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

Art. 18. 1. Wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy decyzje ustalajàce rodzaje i iloÊci substancji za-
nieczyszczajàcych dopuszczonych do wprowadzania
do powietrza oraz decyzje o dopuszczalnym poziomie
ha∏asu przenikajàcego do Êrodowiska wygasajà z up∏y-
wem okresu, na który by∏y wydane, a je˝eli nie by∏ po-
dany termin ich obowiàzywania, z dniem 30 czerwca
2006 r., z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Do czasu wygaÊni´cia decyzji, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ do nich przepisy dotyczàce pozwo-
leƒ okreÊlonych w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 5 Prawa ochro-
ny Êrodowiska.

3. Je˝eli wprowadzanie gazów i py∏ów do powie-
trza nie wymaga pozwolenia, decyzje ustalajàce rodza-
je i iloÊci substancji zanieczyszczajàcych dopuszczo-
nych do wprowadzania do powietrza wygasajà
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 19. 1. Prowadzàcy istniejàcà instalacj´, z której
emisja wymaga pozwolenia zintegrowanego, powi-
nien je uzyskaç do dnia 1 stycznia 2004 r.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, póêniejsze
terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
z uwzgl´dnieniem warunków ekonomicznych i tech-
nicznych w poszczególnych dziedzinach przemys∏u
oraz skali prowadzonej dzia∏alnoÊci; termin ten nie mo-
˝e przekroczyç dnia 31 grudnia 2010 r.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, usta-
lone zostanà: 

1) rodzaj instalacji,

2) termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, mo-
gà zostaç okreÊlone terminy do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego w zale˝noÊci od terminu rozpocz´cia
u˝ytkowania instalacji.

5. Przez istniejàcà instalacj´, o której mowa
w ust. 1, rozumie si´ instalacj´, dla której pozwolenie
na budow´ zosta∏o wydane przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, a której u˝ytkowanie rozpocznie si´ nie póê-
niej ni˝ do dnia 30 czerwca 2003 r.

Art. 20. 1. Prowadzàcy istniejàcà instalacj´, z której
emisja wymaga pozwolenia na emitowanie pól elek-
tromagnetycznych, powinien je uzyskaç do dnia
31 grudnia 2005 r.

2. Przez istniejàcà instalacj´, o której mowa
w ust. 1, rozumie si´ instalacj´, której u˝ytkowanie roz-
pocz´to przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 21. 1. Prowadzàcy istniejàcà instalacj´ obj´tà
obowiàzkiem uzyskania pozwoleƒ innych ni˝ zintegro-
wane mo˝e uzyskaç pozwolenie pomimo niespe∏niania
wymagaƒ wynikajàcych ze standardów emisyjnych
oraz obowiàzku nieprzekraczania standardów jakoÊci
Êrodowiska, je˝eli wyka˝e, ̋ e w okresie do dnia 1 stycz-
nia 2006 r. wymagania te zostanà spe∏nione.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) wniosek o wydanie pozwolenia, spe∏niajàcy wyma-
gania Prawa ochrony Êrodowiska, powinien zawie-
raç dodatkowo analiz´ mo˝liwoÊci ograniczenia
wielkoÊci emisji do poziomu niepowodujàcego
przekraczania standardów jakoÊci Êrodowiska
i standardów emisyjnych, wraz z podaniem termi-
nu oraz sposobu dokonania ograniczeƒ w okresie,
o którym mowa w ust. 1,

2) warunki wprowadzania do Êrodowiska substancji
lub energii okreÊla si´ w pozwoleniu na poziomie,
który nie powodowa∏by przekroczenia wymagaƒ,
o których mowa w ust. 1.

3. Przez istniejàcà instalacj´, o której mowa
w ust. 1, rozumie si´ instalacj´, której u˝ytkowanie roz-
pocz´to przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 22. Je˝eli w∏adajàcy instalacjà, z której emisja
wymaga pozwolenia, naby∏ do niej tytu∏ prawny inny
ni˝ w∏asnoÊç przed dniem wejÊcia w ˝ycie Prawa
ochrony Êrodowiska, warunek przeniesienia obowiàz-
ków w zakresie jej eksploatacji w drodze aktu notarial-

nego, o którym mowa w art. 138 ust. 2 Prawa ochrony
Êrodowiska, stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2006 r.

Art. 23. Ustanowione na podstawie dotychczaso-
wych przepisów obszary ograniczonego u˝ytkowania
stajà si´ obszarami ograniczonego u˝ytkowania w ro-
zumieniu przepisów Prawa ochrony Êrodowiska.

Art. 24. 1. Utworzone na podstawie dotychczaso-
wych przepisów  Narodowy Fundusz Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, powiatowe
fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej
oraz gminne fundusze ochrony Êrodowiska i gospodar-
ki wodnej stajà si´ odpowiednio Narodowym Fundu-
szem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wo-
jewódzkimi funduszami ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej, powiatowymi funduszami ochrony Êro-
dowiska i gospodarki wodnej oraz gminnymi fundu-
szami ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej w ro-
zumieniu Prawa ochrony Êrodowiska.

2. Utworzone na podstawie dotychczasowych prze-
pisów Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddzia∏ywania
na Ârodowisko oraz wojewódzkie komisje do spraw
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko stajà si´ odpo-
wiednio Krajowà Komisjà do spraw Ocen Oddzia∏ywa-
nia na Ârodowisko oraz wojewódzkimi komisjami do
spraw ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko w rozumie-
niu Prawa ochrony Êrodowiska.

Art. 25. 1. Ustanowione na podstawie dotychczaso-
wych przepisów strefy ochronne êróde∏ wody oraz
strefy ochronne uj´ç wody stajà si´ strefami ochronny-
mi uj´ç wody w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 paêdziernika 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, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 72,
poz. 747).

2. Umarza si´ wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy post´powania administracyjne w przed-
miocie ustanowienia stref ochronnych êróde∏ i uj´ç
wód.

Art. 26. 1. Prowadzàcy instalacj´, posiadajàcy decy-
zje o ustanowieniu stref ochronnych wydane na pod-
stawie ustawy, o której mowa w art. 2 pkt 1, obowiàza-
ni sà w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. do ograni-
czenia szkodliwego oddzia∏ywania na Êrodowisko do
terenu, do którego posiadajà tytu∏ prawny.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
wojewoda z urz´du stwierdza wygaÊni´cie wydanych
na podstawie dotychczasowych przepisów decyzji
w sprawie stref ochronnych.

3. Je˝eli przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w ust. 1, prowadzàcy instalacj´ ograniczy szkodliwe



Dziennik Ustaw Nr 100 — 7399 — Poz. 1085

oddzia∏ywanie na Êrodowisko w stopniu uzasadniajà-
cym zmniejszenie istniejàcej strefy ochronnej, woje-
woda mo˝e, w drodze decyzji, dokonaç stosownej ko-
rekty strefy.

4. Je˝eli przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w ust. 1, prowadzàcy instalacj´ ograniczy szkodliwe
oddzia∏ywanie na Êrodowisko do terenu, do którego
posiada tytu∏ prawny, wojewoda stwierdzi wygaÊni´-
cie decyzji w sprawie strefy ochronnej.

5. W∏aÊciciel nieruchomoÊci po∏o˝onej w strefie
ochronnej mo˝e do dnia 31 grudnia 2005 r. ˝àdaç wy-
kupu nieruchomoÊci lub jej zamiany na innà, na zasa-
dach okreÊlonych w art. 129—134 Prawa ochrony Êro-
dowiska, je˝eli korzystanie z niej w sposób dotychcza-
sowy by∏oby zwiàzane z istotnymi ograniczeniami lub
utrudnieniami.

6. Je˝eli po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 1, prowadzàcy instalacj´ nie ograniczy szkodli-
wego oddzia∏ywania na Êrodowisko do terenu, do któ-
rego posiada tytu∏ prawny, wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska, w drodze decyzji, wstrzyma dzia-
∏alnoÊç powodujàcà szkodliwe oddzia∏ywanie na Êro-
dowisko. W decyzji  okreÊla si´ termin wstrzymania
dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc potrzeb´ bezpiecznego dla
Êrodowiska jej zakoƒczenia i jednoczeÊnie nadaje si´
jej rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 27. Do czasu wygaÊni´cia decyzji o ustanowie-
niu stref ochronnych wydanych na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 2 pkt 1, do stref tych stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78,
z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160,
poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81,
poz. 875) dotyczàce obszarów ograniczonego u˝ytko-
wania.

Art. 28. Ustanowione na podstawie ustawy, o któ-
rej mowa w art. 2 pkt 1, parki stajà si´ parkami gmin-
nymi, w rozumieniu ustawy z dnia 16 paêdziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079).

Art. 29. Ilekroç w ustawie Prawo ochrony Êrodowi-
ska jest mowa o raporcie o oddzia∏ywaniu przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko, rozumie si´ przez to tak˝e ra-
port oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
okreÊlony w ustawie, o której mowa w art. 2 pkt 3.

Art. 30. 1. Przepisy wydane na podstawie art. 17
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2 pkt 2, zachowujà
swojà moc, o ile nie sà sprzeczne z ustawà o odpadach,
nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. Do czasu wydania przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska rozporzàdzeƒ, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 65 ust. 18 i art. 68 ust. 3 usta-
wy o odpadach, zachowujà moc dotychczasowe prze-
pisy w sprawie okreÊlenia klasyfikacji odpadów i listy
odpadów, których przywóz z zagranicy nie wymaga ze-
zwolenia G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,

oraz w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
w mi´dzynarodowym obrocie odpadami, nie d∏u˝ej ni˝
do dnia 30 czerwca 2002 r.

Art. 31. Krajowy plan gospodarki odpadami, o któ-
rym mowa w art. 14 i 15 ustawy o odpadach, zostanie
przyj´ty nie póêniej ni˝ do dnia 31 paêdziernika 2002 r.

Art. 32. 1. Wojewoda zobowià˝e, w drodze decyzji,
zarzàdzajàcych spalarniami odpadów do przed∏o˝enia
przeglàdu ekologicznego; przeglàd nale˝y przed∏o˝yç
do dnia 30 czerwca 2002 r.

2. Je˝eli z przeglàdu ekologicznego istniejàcej spa-
larni odpadów wynikaç b´dzie koniecznoÊç dostoso-
wania funkcjonowania spalarni odpadów do wymo-
gów ustawy o odpadach, wojewoda mo˝e zobowiàzaç
zarzàdzajàcego spalarnià odpadów do wystàpienia
z wnioskiem o pozwolenie na zmian´ sposobu u˝ytko-
wania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, lub o wy-
danie pozwolenia na budow´ spalarni odpadów, które-
go przedmiotem b´dzie przebudowa obiektu, okreÊla-
jàc jednoczeÊnie termin z∏o˝enia tego wniosku.

3. Zarzàdzajàcy istniejàcà spalarnià odpadów jest
obowiàzany do dostosowania jej funkcjonowania do
wymagaƒ okreÊlonych w pozwoleniu na zmian´ spo-
sobu u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz´-
Êci, lub w pozwoleniu na budow´, o których mowa
w ust. 2, w terminie nie póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia
2009 r.

4. Je˝eli po dniu 31 grudnia 2009 r. istniejàca spa-
larnia odpadów b´dzie eksploatowana niezgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi w pozwoleniu na zmian´
sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego
cz´Êci, lub w pozwoleniu na budow´, o których mowa
w ust. 2, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
wyda decyzj´ o wstrzymaniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z termicznym przekszta∏caniem odpadów.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, okreÊla si´ ter-
min wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc potrzeb´
bezpiecznego dla Êrodowiska jej zakoƒczenia.

6. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
posiadaczy odpadów, którzy przyjmujà odpady do ter-
micznego przekszta∏cania w instalacjach i urzàdze-
niach innych ni˝ spalarnie odpadów.

Art. 33. 1. Organ ochrony Êrodowiska w rozumie-
niu Prawa ochrony Êrodowiska zobowià˝e, w drodze
decyzji, zarzàdzajàcych sk∏adowiskami odpadów do
przed∏o˝enia przeglàdu ekologicznego; przeglàd nale-
˝y przed∏o˝yç do dnia 30 czerwca 2002 r.

2. Je˝eli z przeglàdu ekologicznego istniejàcego
sk∏adowiska odpadów wynikaç b´dzie koniecznoÊç do-
stosowania jego funkcjonowania do wymogów usta-
wy o odpadach, organ ochrony Êrodowiska w rozumie-
niu Prawa ochrony Êrodowiska mo˝e zobowiàzaç za-
rzàdzajàcego sk∏adowiskiem odpadów do wystàpienia
z wnioskiem o pozwolenie na zmian´ sposobu u˝ytko-
wania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, lub o wy-
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danie pozwolenia na budow´ sk∏adowiska odpadów,
którego przedmiotem b´dzie przebudowa obiektu,
okreÊlajàc jednoczeÊnie termin z∏o˝enia tego wniosku.

3. Zarzàdzajàcy istniejàcym sk∏adowiskiem odpa-
dów jest obowiàzany do dostosowania jego funkcjono-
wania do wymagaƒ okreÊlonych w pozwoleniu na
zmian´ sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego
lub jego cz´Êci, lub w pozwoleniu na budow´, o któ-
rych mowa w ust. 2, w terminie nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2009 r.

4. Je˝eli po dniu 31 grudnia 2009 r. istniejàce sk∏a-
dowisko odpadów b´dzie eksploatowane niezgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi w pozwoleniu na zmian´
sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego
cz´Êci, lub w pozwoleniu na budow´, o których mowa
w ust. 2, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
wyda decyzj´ o wstrzymaniu korzystania ze sk∏adowi-
ska odpadów.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, okreÊla si´ ter-
min wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc potrzeb´
bezpiecznego dla Êrodowiska jej zakoƒczenia.

Art. 34. Kierownik istniejàcej spalarni odpadów
niebezpiecznych, kierownik istniejàcej spalarni odpa-
dów innych ni˝ niebezpieczne i komunalne, kierownik
istniejàcej innej instalacji, do której sà przyjmowane
odpady niebezpieczne do termicznego przekszta∏cania,
i kierownik istniejàcego sk∏adowiska odpadów majà
obowiàzek w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r. uzy-
skaç Êwiadectwo stwierdzajàce kwalifikacje okreÊlone
w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Art. 35. 1. Wytwórcy odpadów, którzy przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy uzyskali decyzje w zakresie wy-
twarzania odpadów wydane na podstawie dotychcza-
sowych przepisów, sà obowiàzani uzyskaç odpowied-
nio pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzj´
zatwierdzajàcà program gospodarki odpadami niebez-
piecznymi albo przed∏o˝yç informacj´ o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwo-
rzonymi odpadami, o których mowa w ustawie o odpa-
dach, do dnia wygaÊni´cia wa˝noÊci decyzji wydanych
na podstawie dotychczasowych przepisów, nie póêniej
jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, al-
bo przed tym terminem z dniem uzyskania wymaganej
decyzji wygasajà decyzje wydane na podstawie do-
tychczasowych przepisów.

Art. 36. 1. Przez istniejàcà spalarni´ odpadów lub
istniejàce sk∏adowisko odpadów, o których mowa od-
powiednio w art. 32—34 i 38, rozumie si´ spalarni´ lub
sk∏adowisko, których u˝ytkowanie rozpocz´to przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Przez istniejàcà innà instalacj´ ni˝ spalarnia od-
padów niebezpiecznych, do której sà przyjmowane od-
pady niebezpieczne do termicznego przekszta∏cania,
o której mowa w art. 34, rozumie si´ instalacj´, której
u˝ytkowanie rozpocz´to przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 37. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpada-
mi z∏o˝one przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà
si´ informacjami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3
i art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach.

Art. 38. Zarzàdzajàcy istniejàcym sk∏adowiskiem
odpadów obowiàzany jest w terminie do dnia 31 grud-
nia 2002 r. do uzyskania decyzji zatwierdzajàcej instruk-
cj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów, okreÊlonà
w art. 53 ustawy o odpadach.

Art. 39. 1. Zezwolenia wydane na podstawie do-
tychczasowych przepisów podmiotom, które przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzi∏y dzia∏alnoÊç
w zakresie usuwania, wykorzystywania lub unieszko-
dliwiania odpadów, zachowujà moc na czas, na jaki zo-
sta∏y wydane, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca
2008 r., i zast´pujà zezwolenia na prowadzenie dzia∏al-
noÊci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów wymagane na podstawie
ustawy o odpadach.

2. Podmioty, które prowadzi∏y przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç w zakresie usuwania, wy-
korzystywania lub unieszkodliwiania odpadów innych
ni˝ niebezpieczne, z wyjàtkiem odpadów komunal-
nych, bez zezwolenia na usuwanie, wykorzystywanie
lub unieszkodliwianie odpadów innych ni˝ niebez-
pieczne, sà obowiàzane do uzyskania zezwoleƒ na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku, unieszkodli-
wiania, zbierania lub transportu tych odpadów, w ter-
minie do dnia 30 czerwca 2002 r.

Art. 40. Posiadacze odpadów zawierajàcych PCB
obowiàzani sà do usuni´cia z nich oraz unieszkodliwie-
nia PCB albo, jeÊli usuni´cie PCB jest niemo˝liwe, do
unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie póê-
niej ni˝ do dnia 31 grudnia 2010 r.

Art. 41. Zezwolenia wydane w zakresie mi´dzyna-
rodowego obrotu odpadami zachowujà wa˝noÊç na
okres, na jaki zosta∏y wydane, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 30 czerwca 2002 r.

Art. 42. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2002 r. za-
rzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów posiadajàcy decy-
zj´ o pozwoleniu na jego budow´ nie ponosi op∏at pod-
wy˝szonych, o których mowa w art. 293 ust. 1 Prawa
ochrony Êrodowiska.

2. Je˝eli zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów
sk∏aduje odpady z naruszeniem warunków pozwolenia
na budow´, ponosi on, do czasu uzyskania decyzji za-
twierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2002 r., admini-
stracyjnà kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 293 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska.

Art. 43. 1. Zakaz sk∏adowania opon, o którym mo-
wa w art. 55 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, obowià-
zuje od dnia 1 lipca 2003 r.

2. Zakaz sk∏adowania cz´Êci opon, o którym mowa
w art. 55 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, obowiàzuje
od dnia 1 lipca 2006 r.
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Art. 44. 1. Decyzje wyra˝ajàce zgod´ na miejsce
oraz sposób gromadzenia odpadów, wydane na pod-
stawie ustawy, o której mowa w art. 2 pkt 2, zachowu-
jà moc do czasu uzyskania decyzji okreÊlajàcych spo-
sób i miejsce magazynowania odpadów lub z∏o˝enia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposo-
bach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
o których mowa w ustawie o odpadach, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. W przypadku wytwórców odpadów wytwarzajà-
cych odpady inne ni˝ niebezpieczne w iloÊci do 5 ton
rocznie, decyzje wyra˝ajàce zgod´ na miejsce oraz spo-
sób gromadzenia odpadów wygasajà z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

3. W przypadku naruszenia warunków okreÊlonych
w decyzji wyra˝ajàcej zgod´ na miejsce oraz sposób
gromadzenia odpadów, podmiot korzystajàcy ze Êro-
dowiska ponosi administracyjnà kar´ pieni´˝nà w wy-
sokoÊci okreÊlonej w art. 309 ust. 2 Prawa ochrony Êro-
dowiska.

Rozdzia∏ 2

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 45. W ustawie z dnia 24 paêdziernika 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, z 1997 r. Nr 47,
poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89,
poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 72, poz. 747) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 18:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Êciekach — rozumie si´ przez to Êcieki w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627),”

b) w ust. 2 skreÊla si´ pkt 3;

2) w art. 19b:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem

i dodaje si´ pkt 3—5 w brzmieniu:
„3) Êródlàdowe wody powierzchniowe, które

powinny spe∏niaç wymagania przewidywa-
ne dla wód przeznaczonych do wykorzysta-
nia do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ do pi-
cia wraz z ich podzia∏em na kategorie w za-
le˝noÊci od stosowanych sposobów uzdat-
niania wody,

4) wody powierzchniowe, które powinny spe∏-
niaç wymagania dla wód b´dàcych Êrodowi-
skiem ̋ ycia ryb ∏ososiowatych lub innych ni˝
∏ososiowate wraz ze wskazaniem zasobów
tych wód, których wymaganà jakoÊç ocenia
si´ z uwzgl´dnieniem marginesu tolerancji,

5) wody przybrze˝ne, które powinny spe∏niaç
wymagania dla wód b´dàcych Êrodowi-
skiem ˝ycia skorupiaków i mi´czaków, wraz
ze wskazaniem zasobów tych wód, których
wymaganà jakoÊç ocenia si´ z uwzgl´dnie-
niem marginesu tolerancji.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez margines tolerancji rozumie si´ war-

toÊci parametrów jakoÊci wód, które nie
muszà byç czasowo zachowane, je˝eli mo˝-
liwe do podj´cia dzia∏ania nie mogà dopro-
wadziç do spe∏nienia wymagaƒ w okresie
krótszym ni˝ 10 lat.”;

3) art. 19c otrzymuje brzmienie:
„Art. 19c. 1. Dla obszarów, na których nie sà osià-

gni´te wymagane poziomy jakoÊci
wód, tworzone sà programy ochrony
wód w rozumieniu przepisów o ochro-
nie Êrodowiska.

2. Programy, o których mowa w ust. 1,
stanowià integralnà cz´Êç warunków
korzystania z wód dorzecza.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe wymagania, ja-
kim powinny odpowiadaç programy
ochrony wód.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 3, mogà zostaç ustalone:
1) forma sporzàdzania programu,
2) niezb´dne cz´Êci sk∏adowe progra-

mu,
3) zakres zagadnieƒ, które powinny zo-

staç okreÊlone i ocenione w progra-
mie.”;

4) w art. 25 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „wykonanej
przez bieg∏ego z listy wojewody”;

5) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonania ekspertyzy wykraczajàcej swym

przedmiotem poza zakres przeglàdu ekologicz-
nego w rozumieniu przepisów o ochronie Êro-
dowiska,”;

6) w art. 28:
a) ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´, je˝eli ko-
rzystanie z wód dotyczy wprowadzania Êcie-
ków do wód lub do ziemi.”,

b) skreÊla si´ ust. 4;

7) w art. 31 skreÊla si´ ust. 5;

8) w art. 37 skreÊla si´ pkt 4 oraz w pkt 6 przecinek za-
st´puje si´ kropkà i skreÊla si´ pkt 7;

9) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewoda jest organem w∏aÊciwym do wyda-

nia decyzji, o której mowa w ust. 1, je˝eli szcze-
gólne korzystanie z wód wià˝e si´ z przedsi´-
wzi´ciem mogàcym znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, dla którego sporzàdzenie raportu
oddzia∏ywania jest obligatoryjne w rozumieniu
przepisów o ochronie Êrodowiska.”;
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10) w art. 56:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za pobór wód oraz wprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi pobierane sà op∏aty
oraz administracyjne kary pieni´˝ne na za-
sadach okreÊlonych w przepisach o ochro-
nie Êrodowiska.”,

b) skreÊla si´ ust. 3—7,
c) w ust. 9 skreÊla si´ pkt 1 i 2 oraz oznaczenie pkt 3,
d) skreÊla si´ ust. 10 i 11,
e) w ust. 12 skreÊla si´ wyrazy „pkt 3”;

11) w art. 56b w ust. 1 wyrazy „za szczególne korzysta-
nie z wód” zast´puje si´ wyrazami „za korzystanie
z urzàdzeƒ wodnych stanowiàcych w∏asnoÊç paƒ-
stwa”;

12) w art. 56c:
a) skreÊla si´ ust. 1 i 2,
b) w ust. 3 w pkt 7 wyraz „wód” zast´puje si´ wy-

razem „dróg”;

13) w art. 56d w ust. 1 wyrazy „art. 56” zast´puje si´
wyrazami „art. 56 ust. 8”;

14) w art. 59:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „èród∏a oraz”, a wy-

raz „uj´cia” zast´puje si´ wyrazem „Uj´cia”,
b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Strefy ochronne uj´ç wody ustanawia rada
powiatu w drodze uchwa∏y, gdy organem
w∏aÊciwym do wydania pozwolenia wodno-
prawnego na pobór wody jest starosta, lub
wojewoda w drodze rozporzàdzenia, gdy jest
on w∏aÊciwy do wydania decyzji w tym
przedmiocie.

4. Strefy ochronne uj´ç wody ustanawia si´
z urz´du na koszt zak∏adu.”;

15) w art. 60:
a) w ust. 1 w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „oraz êróde∏”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli na skutek nakazów lub zakazów, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, wprowadzonych
w zwiàzku z ustanowieniem strefy ochronnej
uj´ç wód, nieruchomoÊç lub jej cz´Êç nie na-
daje si´ do u˝ytkowania na dotychczasowe
cele, podlega ona wykupowi na wniosek
w∏aÊciciela.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki wodnej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki ustanawiania stref
ochronnych uj´ç wody, kierujàc si´ potrzebà
zabezpieczenia odpowiedniej jakoÊci wód
dla celów zaopatrzenia w wod´ ludnoÊci.”;

16) w art. 60a skreÊla si´ ust. 3 i 4;

17) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„Art. 61. 1. Starosta przyzna w∏aÊcicielowi nieru-

chomoÊci odszkodowanie za szkod´
poniesionà w zwiàzku z ustanowieniem
strefy ochronnej uj´cia wody.

2. Odszkodowanie wyp∏aca zak∏ad, na
którego rzecz ustanowiono stref´.”;

18) po art. 61 dodaje si´ art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a. Zasady wyp∏aty odszkodowaƒ w wyniku

ograniczenia sposobu korzystania z nie-
ruchomoÊci w zwiàzku z ustanowieniem
obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych okreÊlajà przepisy
o ochronie Êrodowiska.”;

19) w art. 62:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki wodnej oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw zdrowia, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wymagania, jakim po-
winny odpowiadaç wody wykorzystywane
do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ do picia,
z uwzgl´dnieniem podzia∏u wód na katego-
rie w zale˝noÊci od stosowanych sposobów
uzdatniania wody, a tak˝e cz´stotliwoÊç po-
bierania próbek wody, referencyjne metody
pomiarów w rozumieniu przepisów o ochro-
nie Êrodowiska oraz sposób oceny czy wody
odpowiadajà wymaganym warunkom, kie-
rujàc si´ wymaganiami, jakim powinna od-
powiadaç woda do picia.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:
„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki wodnej oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw rolnictwa, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, ja-
kim powinny odpowiadaç wody b´dàce
Êrodowiskiem ˝ycia ryb ∏ososiowatych lub
innych ni˝ ∏ososiowate oraz skorupiaków
i mi´czaków, a tak˝e cz´stotliwoÊç pobiera-
nia próbek wody, referencyjne metody po-
miarów w rozumieniu przepisów o ochro-
nie Êrodowiska oraz sposób oceny, czy wo-
dy odpowiadajà wymaganym warunkom,
kierujàc si´ koniecznoÊcià ochrony ryb lub
innych organizmów wodnych przed skutka-
mi wp∏ywu zanieczyszczenia wód na ich
rozwój i rozrodczoÊç; minister okreÊli wy-
magane wartoÊci poszczególnych wskaêni-
ków zanieczyszczeƒ oraz marginesy tole-
rancji, o których mowa w art. 19b ust. 1
pkt 4 i 5, uwzgl´dniajàc potrzeb´ stopnio-
wego, systematycznego uzyskiwania wy-
maganego poziomu jakoÊci wody.

3b. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki wodnej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, substancje mogàce ne-
gatywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko, któ-
rych wprowadzanie do wód powinno byç
eliminowane oraz ograniczane, metody ba-
dania stopnia biodegradacji substancji po-
wierzchniowoczynnych zawartych w pro-
duktach, których stosowanie mo˝e mieç
wp∏yw na jakoÊç wód, warunki, jakim po-
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winny odpowiadaç Êcieki wprowadzane do
wód lub do ziemi, a tak˝e cz´stotliwoÊç po-
bierania próbek Êcieków, referencyjne me-
tody pomiarów w rozumieniu przepisów
o ochronie Êrodowiska oraz sposób oceny,
czy Êcieki odpowiadajà wymaganym wa-
runkom, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊci sub-
stancji mogàcych negatywnie oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, a zw∏aszcza ich toksycz-
noÊç, trwa∏oÊç w Êrodowisku, zdolnoÊç do
bioakumulacji oraz zagro˝enie, jakie mogà
one powodowaç dla ̋ ycia lub zdrowia ludzi
lub Êrodowiska.

3c. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki, mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, dopuszczalne masy sub-
stancji, które mogà byç odprowadzane
w Êciekach przemys∏owych w jednym lub
wi´cej okresach, przypadajàce na jednostk´
masy wykorzystywanego surowca, mate-
ria∏u, paliwa lub powstajàcego produktu.”;

20) po art. 62 dodaje si´ art. 62a i 62b w brzmieniu:
„Art. 62a. 1. Oceny jakoÊci wód powierzchniowych

i podziemnych dokonuje si´ w ramach
paƒstwowego monitoringu Êrodowi-
ska.

2. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-
wiska prowadzi okresowe badania
kontrolne jakoÊci wód powierzchnio-
wych i podziemnych. 

3. Je˝eli jest to uzasadnione specyfikà
badaƒ, obowiàzki dotyczàce prowa-
dzenia badaƒ jakoÊci wód powierzch-
niowych i podziemnych wykonuje
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowi-
ska.

Art. 62b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw gospodarki wodnej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) klasyfikacj´ dla prezentowania sta-

nu:
a) wód powierzchniowych, bioràc

w szczególnoÊci za podstaw´ ele-
menty: biologiczne, hydrologicz-
ne, morfologiczne, chemicz-
ne, fizyczno-chemiczne, ogólne
i szczególne zanieczyszczenia,

b) wód podziemnych, bioràc za
podstaw´ elementy iloÊciowe
i chemiczne,

2) sposób prowadzenia monitoringu
stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, uwzgl´dniajàcy:
a) kryteria wyznaczania punktów

poboru próbek do badaƒ,
b) zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ,
c) wybór elementów jakoÊci,
d) dodatkowe wymogi monitoringu

dla obszarów chronionych,

e) referencyjne metody badaƒ w ro-
zumieniu przepisów o ochronie
Êrodowiska oraz warunki zapew-
nienia jakoÊci danych,

f) sposób oceny wyników badaƒ,
g) zakres badaƒ, o których mowa

w art. 62a ust. 3,
3) sposób interpretacji wyników i pre-

zentacji stanu wód powierzchnio-
wych i podziemnych.

2. Minister, wydajàc rozporzàdzenie,
o którym mowa w ust. 1, kierowaç si´
b´dzie istniejàcymi metodami badaƒ
oraz oceny jakoÊci wód, a tak˝e po-
trzebà zapewnienia wiarygodnoÊci
prezentowanych informacji o stanie
jakoÊci wód.”;

21) w art. 80 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Utrzymanie wód podziemnych znajdujàcych

si´ w zanieczyszczonej glebie lub ziemi nale˝y
do obowiàzanego do rekultywacji na podsta-
wie przepisów o ochronie Êrodowiska.”;

22) w art. 120 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy o ochronie Êrodowiska wskazujà przy-

padki, gdy pozwolenia wodnoprawne zamiesz-
cza si´ w publicznie dost´pnych wykazach.”;

23) w art. 126 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´, je˝eli korzy-

stanie z wód dotyczy wprowadzania Êcieków do
wód lub do ziemi.”;

24) skreÊla si´ art. 130—130c;

25) w art. 132a skreÊla si´ ust. 3.

Art. 46. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. Nr 77, 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, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r.
Nr 38, poz. 452, Nr 63, poz. 638 i 639 i Nr 76, poz. 811)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzia∏ w przekazywaniu do u˝ytku obiektów
lub instalacji realizowanych jako przedsi´-
wzi´cie mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko,”

b) w pkt 5 po wyrazie „eksploatacji” dodaje si´ wy-
razy „instalacji i”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) inicjowanie dzia∏aƒ tworzàcych warunki za-

pobiegania powa˝nym awariom oraz usu-
wania ich skutków i przywracania Êrodowi-
ska do stanu w∏aÊciwego,”;

2) w art. 4 w ust. 6 wyrazy „mogà wchodziç zespo∏y”
zast´puje si´ wyrazami „mogà wchodziç: departa-
menty”;

3) w art. 8a w ust. 1 wyrazy „nadzwyczajnego zagro-
˝enia Êrodowiska” zast´puje si´ wyrazami „powa˝-
nej awarii”;
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4) po art. 8b dodaje si´ art. 8c w brzmieniu:
„Art. 8c. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowi-

ska przedk∏ada G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska informacje o realiza-
cji zadaƒ Inspekcji za dany rok w terminie
do 15 lutego roku nast´pnego.”;

5) w art. 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania
wymagaƒ ochrony Êrodowiska inspektor
uprawniony jest do:
1) wst´pu wraz z pracownikami pomocniczy-

mi, rzeczoznawcami i z niezb´dnym sprz´-
tem: 
a) przez ca∏à dob´:

— na teren nieruchomoÊci, obiektu lub
ich cz´Êci, na którym prowadzona
jest dzia∏alnoÊç gospodarcza,

— do Êrodków transportu,
b) w godzinach od 6 do 22 na pozosta∏y te-

ren,
2) pobierania próbek, przeprowadzania nie-

zb´dnych badaƒ lub wykonywania innych
czynnoÊci kontrolnych w celu ustalenia na
terenie kontrolowanej nieruchomoÊci,
w obiekcie lub jego cz´Êci, stanu Êrodowi-
ska oraz oceny tego stanu w Êwietle prze-
pisów o ochronie Êrodowiska, a tak˝e in-
dywidualnie okreÊlonych w decyzjach ad-
ministracyjnych warunków wykonywania
dzia∏alnoÊci wp∏ywajàcej na Êrodowisko, 

3) ˝àdania wstrzymania ruchu instalacji lub
urzàdzeƒ oraz powstrzymania si´ od wy-
konywania innych czynnoÊci w zakresie,
w jakim jest to niezb´dne dla pobrania
próbek oraz przeprowadzenia badaƒ i po-
miarów,

4) oceny sposobu eksploatacji instalacji lub
urzàdzeƒ, w tym Êrodków transportu,

5) oceny stosowanych technologii i rozwià-
zaƒ technicznych,

6) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji
oraz wzywania i przes∏uchiwania osób
w zakresie niezb´dnym dla ustalenia sta-
nu faktycznego,

7) ˝àdania okazania dokumentów i udost´p-
nienia wszelkich danych majàcych zwià-
zek z problematykà kontroli.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Upowa˝niony do kontroli inspektor jest

uprawniony do poruszania si´ po terenie
nieruchomoÊci, obiektu lub ich cz´Êci oraz
Êrodków transportu, bez potrzeby uzyskiwa-
nia przepustki oraz nie podlega rewizji osobi-
stej przewidzianej w regulaminie wewn´trz-
nym kontrolowanej jednostki organizacyj-
nej; podlega on przepisom bezpieczeƒstwa
i higieny pracy obowiàzujàcym w kontrolo-
wanej jednostce organizacyjnej.”;

6) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-

wiska mo˝e wystàpiç z wnioskiem do
w∏aÊciwego miejscowo komendanta
Policji o pomoc, je˝eli jest to niezb´d-
ne do przeprowadzenia czynnoÊci
kontrolnych.

2. Na wniosek wojewódzkiego inspekto-
ra ochrony Êrodowiska w∏aÊciwy
miejscowo komendant Policji jest
obowiàzany do zapewnienia inspekto-
rowi pomocy Policji w toku wykony-
wania czynnoÊci kontrolnych.”;

7) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Na podstawie ustaleƒ kontroli woje-

wódzki inspektor ochrony Êrodowiska
mo˝e:
1) wydaç zarzàdzenie pokontrolne do

kierownika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej lub osoby fizycznej,

2) wydaç na podstawie odr´bnych
przepisów decyzj´ administracyjnà,

3) wszczàç egzekucj´, je˝eli obowiàzek
wynika z mocy prawa lub decyzji ad-
ministracyjnej.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki or-
ganizacyjnej lub kontrolowana osoba
fizyczna, w terminie wyznaczonym
w zarzàdzeniu pokontrolnym, majà
obowiàzek poinformowania woje-
wódzkiego inspektora ochrony Êrodo-
wiska o zakresie podj´tych i zrealizowa-
nych dzia∏aƒ s∏u˝àcych wyeliminowa-
niu wskazanych naruszeƒ.

3. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-
wiska mo˝e za˝àdaç od kierownika kon-
trolowanej jednostki organizacyjnej
przeprowadzenia post´powania s∏u˝-
bowego lub innego przewidzianego
prawem post´powania przeciwko oso-
bom winnym dopuszczenia do uchy-
bieƒ i poinformowania go, w okreÊlo-
nym terminie, o wynikach tego post´-
powania i o podj´tych dzia∏aniach.

4. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-
wiska mo˝e upowa˝niç inspektora do
wydania w trakcie kontroli decyzji
w przedmiocie wstrzymania:
1) dzia∏alnoÊci powodujàcej naruszenie

wymagaƒ ochrony Êrodowiska, je˝e-
li zachodzi bezpoÊrednie zagro˝enie
zdrowia lub ˝ycia ludzi albo bezpo-
Êrednie zagro˝enie zniszczenia Êro-
dowiska w znacznych rozmiarach,

2) oddania do u˝ytku obiektu budowla-
nego, zespo∏u obiektów lub instalacji
niespe∏niajàcych wymagaƒ ochrony
Êrodowiska.”;

8) skreÊla si´ art. 13;
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9) w art. 17 w ust. 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) wspó∏prac´ z organami Paƒstwowej Stra˝y Po-

˝arnej w zakresie przeciwdzia∏ania powa˝nym
awariom.”;

10) w art. 18a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20% pobranych

kar pieni´˝nych wymierzonych w wyniku kon-
troli przestrzegania wymogów ochrony Êrodo-
wiska oraz Êrodki, o których mowa w art. 18
ust. 1, przeznacza si´ na usprawnienie funkcjo-
nowania Inspekcji Ochrony Ârodowiska i na
premie dla jej pracowników, a w szczególnoÊci
dla tych, którzy przyczynili si´ do skutecznej re-
alizacji zadaƒ, o których mowa w art. 2.”;

11) po art. 18a dodaje si´ art. 18b w brzmieniu:
„Art. 18b. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowi-

ska oraz wojewódzcy inspektorzy
ochrony Êrodowiska mogà gromadziç
Êrodki pieni´˝ne na wyodr´bnionych
rachunkach bankowych, w formie
Êrodków specjalnych w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych.

2. èród∏em dochodów Êrodków specjal-
nych wymienionych w ust. 1 sà:
1) Êrodki, o których mowa w

art. 18a ust. 1,
2) wp∏ywy uzyskane z realizacji badaƒ

i pomiarów Êrodowiskowych.
3. Ârodki pieni´˝ne gromadzone w for-

mie Êrodków specjalnych przeznacza-
ne sà na:
1) cele okreÊlone w art. 18a ust. 1,
2) sfinansowanie kosztów badaƒ i po-

miarów Êrodowiskowych.”;

12) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. W post´powaniu o ustalenie warunków

zabudowy i zagospodarowania terenu do-
tyczàcym przedsi´wzi´cia mogàcego zna-
czàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o któ-
rym mowa w przepisach o ochronie Êro-
dowiska, oraz w sprawie ustalenia lokali-
zacji autostrad oraz dróg ekspresowych,
je˝eli przepisy ustawy o autostradach
p∏atnych majà zastosowanie do tych
dróg, wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska przys∏ugujà prawa
strony w post´powaniu administracyj-
nym i post´powaniu przed Naczelnym
Sàdem Administracyjnym, je˝eli zg∏osi
swój udzia∏ w post´powaniu.”;

13) skreÊla si´ art. 20 i 21;

14) w art. 23:
a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Paƒstwowy monitoring Êrodowiska obejmu-
je zadania wynikajàce z odr´bnych ustaw, zo-
bowiàzaƒ mi´dzynarodowych Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz innych potrzeb wynikajà-
cych z polityki ekologicznej paƒstwa.

3. Paƒstwowy monitoring Êrodowiska realizo-
wany jest na podstawie:
1) wieloletnich programów paƒstwowego

monitoringu Êrodowiska opracowanych
przez G∏ównego Inspektora Ochrony Âro-
dowiska i zatwierdzanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska,

2) wojewódzkich programów monitoringu
opracowanych przez wojewódzkiego in-
spektora ochrony Êrodowiska i zatwier-
dzonych przez G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska.

4. Wojewódzkie programy monitoringu zawie-
rajà zadania okreÊlone w wieloletnich pro-
gramach paƒstwowego monitoringu Êrodo-
wiska.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5—9 w brzmieniu:
„5. Programy paƒstwowego monitoringu Êro-

dowiska obejmujà, dla poszczególnych ele-
mentów Êrodowiska, zadania realizowane
w sieciach:
1) krajowych,
2) regionalnych (wojewódzkich i mi´dzywo-

jewódzkich).
6. W programach paƒstwowego monitoringu

Êrodowiska mo˝na uwzgl´dniç zadania reali-
zowane w sieciach lokalnych.

7. Celem sieci krajowych jest monitorowanie
g∏ównych elementów Êrodowiska,
z uwzgl´dnieniem zobowiàzaƒ mi´dzynaro-
dowych wynikajàcych z umów i konwencji
wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà, dla po-
trzeb oceny skutecznoÊci dzia∏aƒ podejmo-
wanych w skali kraju na rzecz ochrony Êrodo-
wiska.

8. Celem sieci regionalnych jest monitorowa-
nie g∏ównych elementów Êrodowiska na ob-
szarze województwa (sieci wojewódzkie) lub
kilku województw (sieci mi´dzywojewódz-
kie), dla oceny wojewódzkich i mi´dzywoje-
wódzkich dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz
ochrony Êrodowiska.

9. Celem sieci lokalnych jest monitorowanie
wybranych elementów Êrodowiska istot-
nych z uwagi na lokalne uwarunkowania.”;

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Organy administracji rzàdowej oraz sa-

morzàdowej, prowadzàce rejestry, wy-
kazy, pomiary, analizy i obserwacje sta-
nu Êrodowiska, sà obowiàzane do nie-
odp∏atnego udost´pniania danych
o stanie Êrodowiska uzyskanych w trak-
cie ich dzia∏alnoÊci dla potrzeb paƒ-
stwowego monitoringu Êrodowiska. 

2. Informacje o Êrodowisku i jego ochro-
nie na obszarze województwa obj´te
paƒstwowym monitoringiem Êrodowi-
ska sà gromadzone przez wojewódzkich
inspektorów ochrony Êrodowiska i prze-
kazywane G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska.
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3. Laboratoria zajmujàce si´ pomiarami
stanu Êrodowiska powinny posiadaç
wdro˝ony system jakoÊci w rozumieniu
przepisów o normalizacji i spe∏niaç wa-
runki okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach.”;

16) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska

ustala sposób gromadzenia i przetwa-
rzania danych oraz zakres i sposób prze-
kazywania informacji, o których mowa
w art. 25 ust. 2.”;

17) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska

mo˝e, dla celów kontroli i badaƒ stanu
Êrodowiska, okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, warunki i metody prowadzenia
pomiarów wielkoÊci emisji oraz st´˝eƒ
i poziomów substancji lub energii w Êro-
dowisku, uwzgl´dniajàc zobowiàzania
mi´dzynarodowe Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz post´p w zakresie technik po-
miarowych.”;

18) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W∏aÊciwy organ Inspekcji Ochrony Ârodowiska

udost´pnia organom administracji rzàdowej
oraz organom samorzàdu terytorialnego wyni-
ki badaƒ i obserwacji oraz oceny, o których mo-
wa w art. 25 ust. 2.”;

19) rozdzia∏ 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 5 

Wykonywanie zadaƒ w zakresie powa˝nych awarii

Art. 29. W zakresie przeciwdzia∏ania powa˝nym
awariom do Inspekcji Ochrony Ârodowiska
nale˝y:

1) kontrola podmiotów, których dzia∏al-
noÊç mo˝e stanowiç przyczyn´ powsta-
nia powa˝nej awarii,

2) prowadzenie szkoleƒ dla organów admi-
nistracji oraz podmiotów, o których mo-
wa w pkt 1,

3) badanie przyczyn powstawania oraz
sposobów likwidacji skutków powa˝-
nych awarii dla Êrodowiska,

4) prowadzenie rejestru zak∏adów o zwi´k-
szonym i du˝ym ryzyku, w rozumieniu
przepisów o ochronie Êrodowiska.

Art. 30. Inspekcja Ochrony Ârodowiska wspó∏dzia-
∏a w akcji zwalczania powa˝nej awarii z or-
ganami w∏aÊciwymi do jej prowadzenia
oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem
skutków tej awarii.

Art. 31. 1. Inspekcja Ochrony Ârodowiska dokonu-
je co najmniej raz w roku kontroli w za-
k∏adach o du˝ym ryzyku, a co najmniej

raz na 2 lata w zak∏adach o zwi´kszonym
ryzyku.

2. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
prowadzi rejestr powa˝nych awarii. 

3. Organy administracji w∏aÊciwe do zwal-
czania powa˝nych awarii obowiàzane sà
do informowania G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska o powa˝nych awa-
riach, które mia∏y miejsce w kraju, oraz
o ich ewentualnych skutkach transgra-
nicznych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kryte-
ria charakteryzujàce powa˝ne awarie,
obj´te obowiàzkiem zg∏oszenia, o któ-
rym mowa w ust. 3, oraz terminy tego
zg∏oszenia i zakres zawartych w nim in-
formacji, kierujàc si´ rodzajem i wielko-
Êcià zak∏adu lub Êrodka transportu, ro-
dzajem, kategorià i iloÊcià substancji
niebezpiecznej, która przedosta∏a si´ do
Êrodowiska, rodzajem i zakresem szkody
w Êrodowisku oraz tym, aby nadsy∏ane
informacje umo˝liwia∏y analiz´ przyczyn
powa˝nych awarii oraz poszukiwanie
najlepszych Êrodków zapobiegawczych,
jak równie˝ skutecznych metod likwida-
cji skutków powa˝nych awarii, a tak˝e
najlepszych sposobów prowadzenia ak-
cji ratowniczej.”;

20) po rozdziale 5 dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5a

Przepisy karne

Art. 31a. 1. Kto:
1) w wyznaczonym terminie nie infor-

muje organu Inspekcji Ochrony Âro-
dowiska o zakresie wykonania zarzà-
dzeƒ pokontrolnych albo o przepro-
wadzeniu post´powania s∏u˝bowe-
go lub innego przewidzianego pra-
wem post´powania przeciw osobom
winnym dopuszczenia do uchybieƒ,

2) niezgodnie z prawdà informuje or-
gan Inspekcji Ochrony Ârodowiska
o wykonaniu zarzàdzeƒ pokontrol-
nych lub przeprowadzeniu post´po-
wania s∏u˝bowego lub innego prze-
widzianego prawem,

podlega karze aresztu, ograniczenia
wolnoÊci lub grzywny.

2. Post´powanie w sprawach, o których
mowa w ust. 1, prowadzi si´ na podsta-
wie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.”

Art. 47. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:
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a) w ust. 1 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) zieleni w miastach i wsiach.”,

b) w ust. 2 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) ochron´ zieleni w miastach i wsiach,

w szczególnoÊci ochron´ drzew oraz krze-
wów,”;

2) w art. 2a:
a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) drzewostanie o charakterze parkowym —
rozumie si´ przez to zespo∏y drzew i innej
roÊlinnoÊci ukszta∏towane funkcjonalnie
i plastycznie, majàce wartoÊç zabytkowà
w rozumieniu ustawy o ochronie dóbr kul-
tury, przestrzenno-plastycznà lub przyrod-
niczà,”

b) po pkt 14 dodaje si´ pkt 14a i 14b w brzmieniu:
„14a) terenach zieleni — rozumie si´ przez to

znajdujàce si´ na terenach miast i wsi
o zwartej zabudowie tereny przeznaczone
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zdro-
wotne, dydaktyczno-wychowawcze i este-
tyczne, a w szczególnoÊci: parki, zieleƒce,
bulwary, promenady, ogrody jordanow-
skie, ogrody botaniczne i zoologiczne,
ogrody etnograficzne, wystawy ogrodni-
cze i rolne, ogrody zabytkowe, cmentarze
grzebalne i niegrzebalne, grzebowiska
zwierzàt, grodziska, kurhany, zabytkowe
fortyfikacje, ogrody przydomowe i zieleƒ
osiedlowà,

14b) walorach krajobrazowych — rozumie si´
przez to wartoÊci ekologiczne, estetyczne
i kulturowe terenu oraz zwiàzanych z nim
elementów przyrodniczych, ukszta∏towa-
ne przez si∏y przyrody lub w wyniku dzia-
∏alnoÊci cz∏owieka,”

c) po pkt 16 dodaje si´ pkt 16a w brzmieniu:
„16a) zadrzewieniach — rozumie si´ przez to po-

jedyncze drzewa lub krzewy lub ich skupi-
ska, niestanowiàce zbiorowisk leÊnych 
ani terenów zieleni, wraz z zajmowanym
terenem i pozosta∏ymi sk∏adnikami jego
szaty roÊlinnej, usytuowane na terenach
u˝ytkowanych rolniczo, spe∏niajàce cele
ochronne, produkcyjne i spo∏eczno-kultu-
rowe,”;

3) w art. 4 w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „i zrównowa˝o-
nego rozwoju”;

4) w art. 13a ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Postanowienia ust. 4 stosuje si´ odpowiednio

do ustaleƒ zawartych w aktach powo∏ujàcych
formy ochrony przyrody okreÊlone w art. 13
ust. 1 pkt 4—6.”;

5) w art. 24 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zniesienie parku krajobrazowego lub ograni-

czenie jego obszaru nast´puje w drodze rozpo-
rzàdzenia wojewody w razie utraty wartoÊci,
dla których  ochrony park zosta∏ utworzony, po
zaopiniowaniu przez wojewódzkà komisj´
ochrony przyrody oraz w∏aÊciwe miejscowo or-

gany zainteresowanych jednostek samorzàdu
terytorialnego.”;

6) w art. 26a w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych
do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu
przepisów o ochronie Êrodowiska,”

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) lokalizacji budownictwa letniskowego poza

miejscami wyznaczonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzenne-
go,”

c) skreÊla si´ pkt 12 i 13;

7) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. U˝ytki ekologiczne wykazuje si´ w ewidencji

gruntów.”;

8) po art. 34 dodaje si´ art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. 1. Teren pokryty drzewostanem o cha-

rakterze parkowym i niepodlegajàcy
przepisom o ochronie dóbr kultury ra-
da gminy mo˝e uznaç za park gminny,
je˝eli teren ten stanowi w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa lub w∏asnoÊç jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, stano-
wiàcy w∏asnoÊç innego podmiotu,
mo˝e byç uznany za park gminny za
zgodà jego w∏aÊciciela.

3. Uznanie za park gminny nast´puje
w drodze uchwa∏y rady gminy, w któ-
rej okreÊla si´ granice parku, sposób
ochrony, podmiot sprawujàcy nadzór
nad parkiem, którym mo˝e byç tak˝e
w∏aÊciciel terenu, oraz niezb´dne za-
kazy i ograniczenia, o których mowa
w art. 31a.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do
terenów zadrzewionych drzewami
owocowymi, terenów s∏u˝àcych ce-
lom kultu religijnego oraz cmenta-
rzy.”;

9) w art. 36a:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „i sporzàdzenia oce-

ny oddzia∏ywania na Êrodowisko”,
b) w ust. 2:

— w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „z oceny oddzia∏y-
wania na Êrodowisko wynika, ˝e”,

— w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „z oceny oddzia∏y-
wania na Êrodowisko wynika, i˝”;

10) skreÊla si´ art. 40;

11) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. 1. Prowadzenie robót polegajàcych na

regulacji wód oraz budowie wa∏ów
przeciwpowodziowych, a tak˝e robót
melioracyjnych, odwodnieƒ budowla-
nych oraz innych robót ziemnych
zmieniajàcych stosunki wodne — na
terenach o szczególnych wartoÊciach
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przyrodniczych, zw∏aszcza na tere-
nach, na których znajdujà si´ skupie-
nia roÊlinnoÊci o szczególnej wartoÊci
z punktu widzenia przyrodniczego, te-
renach o walorach krajobrazowych
i ekologicznych, terenach masowych
l´gów ptactwa, wyst´powania sku-
pieƒ gatunków chronionych oraz tar-
lisk, zimowisk, przep∏awek i miejsc
masowej migracji ryb i innych organi-
zmów wodnych, nast´puje na podsta-
wie decyzji wojewody, który ustala
warunki prowadzenia robót.

2. Wydanie decyzji, o której mowa
w ust. 1, nast´puje przed uzyskaniem
pozwolenia budowlanego.”;

12) po art. 45 dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:
„Art. 45a. Zabrania si´ niszczenia roÊlinnoÊci s∏u-

˝àcej wiàzaniu gleby oraz niszczenia ro-
Êlin i zwierzàt przyczyniajàcych si´ do
oczyszczania Êrodowiska, a zw∏aszcza
wód.”;

13) w art. 46 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Organy gminy w miejscowych planach zago-

spodarowania przestrzennego oraz w swojej
dzia∏alnoÊci uwzgl´dniajà potrzeby funkcjono-
wania i rozwoju istniejàcych lub planowanych
do utworzenia ogrodów botanicznych i zoolo-
gicznych oraz zapewniajà ich ochron´.”;

14) po rozdziale 5 dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5a

Ochrona walorów krajobrazowych, terenów zieleni,
drzew i krzewów

Art. 47a. 1. Walory krajobrazowe podlegajà ochro-
nie bez wzgl´du na to, czy sà obj´te
szczególnymi formami ochrony przyro-
dy.

2. Walory krajobrazowe uwzgl´dnia si´
w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego.

3. Zabrania si´ wznoszenia w pobli˝u mo-
rza, jezior i innych zbiorników wod-
nych, rzek i kana∏ów, krajobrazowych
punktów widokowych lub na terenach
o szczególnych walorach krajobrazo-
wych obiektów budowlanych narusza-
jàcych walory krajobrazowe, uniemo˝-
liwiajàcych do nich dost´p albo unie-
mo˝liwiajàcych lub utrudniajàcych
zwierz´tom dziko ˝yjàcym dost´p do
wód.

Art. 47b. 1. Rada gminy jest obowiàzana zapewniç
mieszkaƒcom miast i wsi o zwartej za-
budowie korzystanie z przyrody przede
wszystkim przez tworzenie i utrzymy-
wanie w nale˝ytym stanie terenów zie-
leni i zadrzewieƒ, ∏àczàcych si´, w mia-
r´ mo˝liwoÊci, z terenami zalesionymi.

2. Zmiana przeznaczenia terenów zieleni
i zadrzewieƒ mo˝e nastàpiç tylko w na-

st´pstwie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego lub jego zmiany.

3. Przepisy ust. 2 dotyczà tak˝e terenów
jeszcze niezagospodarowanych, lecz
przeznaczonych w studium uwarunko-
waƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na tereny zieleni i zadrze-
wieƒ.

Art. 47c. 1. Roboty ziemne oraz inne roboty zwiàza-
ne z wykorzystaniem sprz´tu mecha-
nicznego lub urzàdzeƒ technicznych,
prowadzone w pobli˝u drzew lub krze-
wów albo ich zespo∏ów, mogà byç wy-
konywane wy∏àcznie w sposób nieszko-
dzàcy drzewom lub krzewom.

2. Na ulicach, placach oraz drogach pu-
blicznych Êrodki chemiczne mogà byç
stosowane tylko w sposób nieszkodzà-
cy terenom zieleni oraz zadrzewieniom.

3. Wojewoda okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje Êrodków, jakie mogà
byç u˝ywane w miejscach okreÊlonych
w ust. 2, oraz warunki ich stosowania.

Art. 47d. 1. Tereny b´dàce w∏asnoÊcià Skarbu Paƒ-
stwa lub w∏asnoÊcià jednostek samo-
rzàdu terytorialnego, nieprzeznaczone
pod zabudow´, oraz tereny przeznaczo-
ne do zagospodarowania w póêniej-
szym terminie, a niewykorzystane rol-
niczo, zagospodarowuje si´ przez zasa-
dzenie na nich roÊlinnoÊci dostosowa-
nej do otoczenia, z uwzgl´dnieniem
okresu zagospodarowania, je˝eli ma
ono charakter czasowy.

2. Wykonanie obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y odpowiednio do orga-
nów administracji rzàdowej lub orga-
nów samorzàdu terytorialnego.

3. Przepisy ust. 2 nie naruszajà przepisów
dotyczàcych gospodarowania nieru-
chomoÊciami Skarbu Paƒstwa.

Art. 47e. 1. W∏adajàcy nieruchomoÊcià obowiàzani
sà do utrzymywania we w∏aÊciwym sta-
nie drzew oraz krzewów rosnàcych na
nieruchomoÊciach b´dàcych w ich w∏a-
daniu.

2. Usuni´cie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç za ze-
zwoleniem wójta, burmistrza albo pre-
zydenta miasta wydanym na wniosek
w∏adajàcego, z tym ˝e organ mo˝e uza-
le˝niç udzielenie zezwolenia od prze-
niesienia drzew lub krzewów we wska-
zane przez siebie miejsce albo zastàpie-
nia drzew lub krzewów przewidzianych
do usuni´cia innymi drzewami lub
krzewami.

3. Zezwolenie na usuni´cie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomoÊci wpi-
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sanej do rejestru zabytków wydaje wo-
jewódzki konserwator zabytków.

4. Przepisów ust. 2 nie stosuje si´ do:
1) drzew i krzewów owocowych, z wy-

∏àczeniem nieruchomoÊci wpisa-
nych do rejestru zabytków,

2) drzew i krzewów sadzonych na plan-
tacjach,

3) drzew i krzewów, których wiek nie
przekracza 5 lat.

Art. 47f. 1. W∏adajàcy nieruchomoÊcià ponosi
op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów.

2. Op∏aty nalicza i pobiera organ w∏aÊci-
wy do wydania zezwolenia na usuni´-
cie drzew lub krzewów.

3. Op∏aty za usuni´cie drzew ustala si´
w zale˝noÊci od obwodu pnia, rodzaju
lub gatunku (odmiany) drzewa, a za
usuni´cie krzewów — w zale˝noÊci od
powierzchni poroÊni´tej krzewami.

4. Op∏at´ ustala si´ przy udzielaniu ze-
zwolenia.

5. Wniosek o wydanie zezwolenia powi-
nien zawieraç dane dotyczàce gatunku
drzewa, obwodu jego pnia, przeznacze-
nia terenu, na którym roÊnie drzewo,
przyczyn´ i termin zamierzonego usu-
ni´cia drzewa lub przyczyn´ i termin za-
mierzonego usuni´cia krzewów oraz
wielkoÊç powierzchni, z której zostanà
usuni´te krzewy.

6. Organ gminy odracza na okres dwóch
lat termin uiszczenia op∏aty za usuni´-
cie drzew lub krzewów, je˝eli zezwole-
nie przewiduje przesadzenie ich w inne
miejsce.

7. Je˝eli przesadzone drzewa lub krzewy
zachowa∏y ˝ywotnoÊç po up∏ywie
dwóch lat od dnia ich przesadzenia lub
nie zachowa∏y ˝ywotnoÊci na skutek si-
∏y wy˝szej lub kl´ski suszy, nale˝noÊç
z tytu∏u ustalonej op∏aty za usuni´cie
drzew lub krzewów podlega umorzeniu
przez organ gminy.

Art. 47g. 1. Nie pobiera si´ op∏at za usuni´cie
drzew:
1) na których usuni´cie nie jest wyma-

gane zezwolenie,
2) na których usuni´cie uzyska∏a ze-

zwolenie osoba fizyczna nieb´dàca
przedsi´biorcà,

3) je˝eli usuni´cie by∏o zwiàzane z wy-
konywaniem i utrzymaniem urzà-
dzeƒ melioracji wodnych w zakresie
niezb´dnym do wykonania i utrzy-
mania tych urzàdzeƒ, po uzgodnie-
niu z wojewodà,

4) je˝eli usuni´cie jest zwiàzane z odno-
wà i zabiegami piel´gnacyjnymi
drzew znajdujàcych si´ na terenach

nieruchomoÊci wpisanych do reje-
stru zabytków,

5) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ludzi
lub mienia w istniejàcych obiektach
budowlanych albo bezpieczeƒstwu
˝eglugi,

6) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ru-
chu kolejowego oraz drogowego,

7) z obszarów nara˝onych na niebez-
pieczeƒstwo powodzi, wa∏ów prze-
ciwpowodziowych i terenów w odle-
g∏oÊci co najmniej 3 m od stopy wa-
∏u oraz z koryt cieków — w zwiàzku
z ochronà przed powodzià oraz
utrzymywaniem wód,

8) które posadzono na terenach prze-
znaczonych w planach zagospodaro-
wania przestrzennego na cele nie-
przewidujàce zadrzewieƒ lub zakrze-
wieƒ,

9) usuwanych z terenów zieleni miej-
skiej, z parków ustanowionych przez
rad´ gminy, z ogrodów dzia∏kowych
i z zadrzewieƒ w zwiàzku z zabiegami
piel´gnacyjnymi.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do usuwania krzewów.

Art. 47h. 1. Podstaw´ jednostkowych stawek op∏at
stanowi najni˝sze miesi´czne wyna-
grodzenie za prac´ pracowników obo-
wiàzujàce w dniu 30 wrzeÊnia roku po-
przedniego, okreÊlone na podstawie
Kodeksu pracy.

2. Jednostkowe stawki op∏at zale˝à od ro-
dzaju i gatunku (odmiany) drzewa i nie
mogà przekroczyç za jeden centymetr
obwodu pnia drzewa mierzonego na
wysokoÊci 130 cm:
1) przy obwodzie do 25 cm — 60% pod-

stawy,
2) przy obwodzie od 26 do 50 cm —

90% podstawy,
3) przy obwodzie od 51 do 100 cm —

115% podstawy,
4) przy obwodzie od 101 do 200 cm —

175% podstawy,
5) przy obwodzie powy˝ej 200 cm —

235% podstawy.
3. Stawk´ op∏at za usuni´cie krzewów

ustala si´ w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
25% podstawy za jeden metr kwadrato-
wy powierzchni poroÊni´tej krzewami.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, jednostkowe stawki op∏at
za usuwanie drzew lub krzewów,
uwzgl´dniajàc:
1) rodzaje i gatunki (odmiany) drzew

lub krzewów, za których usuni´cie
pobiera si´ op∏aty, oraz jednostkowe
stawki tych op∏at,
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2) wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç
op∏at.

5. Za usuwanie drzew lub krzewów z tere-
nów ochrony uzdrowiskowej, terenów
nieruchomoÊci wpisanych do rejestru
zabytków oraz terenów zieleni miejskiej
ustala si´ jednostkowe stawki op∏at
o 100% wy˝sze od stawek ustalonych
na podstawie ust. 3 i 4.

Art. 47i. 1. Obowiàzek uiszczenia op∏aty przedaw-
nia si´ z up∏ywem 5 lat, liczàc od koƒca
roku, w którym up∏ynà∏ termin wniesie-
nia op∏aty.

2. Nie mo˝na wydaç decyzji w sprawie
ustalenia op∏aty, je˝eli od koƒca roku
kalendarzowego, w którym usuni´to
drzewa lub krzewy, up∏yn´∏o 5 lat.

3. Uiszczenie op∏aty nast´puje w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja usta-
lajàca wysokoÊç op∏aty sta∏a si´ osta-
teczna.

4. W razie nieterminowego uiszczenia
op∏aty pobiera si´ odsetki za zw∏ok´
w wysokoÊci odsetek pobieranych za
nieterminowe regulowanie zobowià-
zaƒ podatkowych.

5. Op∏aty nieuiszczone w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 1, podlegajà wraz
z odsetkami za zw∏ok´ przymusowemu
Êciàgni´ciu w trybie okreÊlonym
w przepisach o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 47j. Wp∏ywy uzyskane z tytu∏u op∏at za usuwa-
nie drzew i krzewów stanowià dochód
gminnego funduszu ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej.

Art. 47k. Za zniszczenie terenów zieleni albo drzew
lub krzewów, powodowane niew∏aÊci-
wym wykonywaniem robót ziemnych lub
wykorzystaniem sprz´tu mechanicznego
albo urzàdzeƒ technicznych oraz zastoso-
waniem Êrodków chemicznych w sposób
szkodliwy dla roÊlinnoÊci oraz za usuwa-
nie drzew lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia, a tak˝e za zniszczenie spowo-
dowane niew∏aÊciwà piel´gnacjà terenów
zieleni, zadrzewieƒ, drzew lub krzewów
wójt, burmistrz albo prezydent miasta wy-
mierza administracyjnà kar´ pieni´˝nà.

Art. 47l. 1. Jednostkowe stawki kary nie mogà
przekroczyç za jeden centymetr obwo-
du pnia drzewa mierzonego na wyso-
koÊci 130 cm, trzykrotnej stawki jed-
nostkowej op∏aty przewidzianej dla da-
nego rodzaju lub gatunku (odmiany)
drzewa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb nak∏adania kar pieni´˝nych, o któ-
rych mowa w ust. 1.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 2, ustala si´:

1) przypadki zawieszania obowiàzku
uiszczania kary,

2) wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç
kar nak∏adanych na osoby fizyczne.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, jednostkowe stawki kar za
usuwanie drzew.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 4, ustala si´:
1) rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za

których usuni´cie pobiera si´ kary,
oraz jednostkowe stawki tych kar,

2) wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç
kar.

6. Do stawek kar, o których mowa w ust. 7,
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 47h ust. 1.

7. Stawki kar za zniszczenie jednego me-
tra kwadratowego wynoszà:
1) dla krzewów — 26% podstawy,
2) dla trawników — 6% podstawy,
3) dla kwietników — 52% podstawy.

8. Kary ustalone, nieuiszczone w wyzna-
czonym terminie, podlegajà z odsetka-
mi za zw∏ok´ przymusowemu Êciàgni´-
ciu w trybie okreÊlonym w przepisach
o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

9. Nie mo˝na wydaç decyzji o wymierze-
niu kary, o której mowa w ust. 1, je˝eli
od dnia, w którym stwierdzono naru-
szenie wymagaƒ ochrony Êrodowiska,
up∏yn´∏o 5 lat.

10. Wymierzonej kary nie pobiera si´ po
up∏ywie 5 lat od dnia, w którym decyzja
ustalajàca jej wysokoÊç sta∏a si´ osta-
teczna.

Art. 47∏. Przepisów dotyczàcych usuwania drzew
i krzewów, pobierania op∏at i wymierzania
kar nie stosuje si´ do:
1) drzew i krzewów w lasach i na gruntach

leÊnych,
2) drzew i krzewów poddanych pod

ochron´ na podstawie art. 13,
3) drzew i krzewów usuwanych na pod-

stawie decyzji w∏aÊciwego organu z ob-
szarów nara˝onych na niebezpieczeƒ-
stwo powodzi oraz z wa∏ów przeciwpo-
wodziowych i terenów w odleg∏oÊci co
najmniej 3 m od stopy wa∏u.”;

15) art. 59 otrzymuje brzmienie:
„Art. 59. 1. Kto:

1) wypala roÊlinnoÊç na ∏àkach, pastwi-
skach, nieu˝ytkach, rowach, pasach
przydro˝nych, szlakach kolejowych,
w strefie oczeretów lub trzcin,

2) nie przestrzega ograniczeƒ, zakazów
i nakazów okreÊlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 34a
ust. 3,
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3) narusza warunki prowadzenia robót
okreÊlone decyzjà wydanà na pod-
stawie art. 41a,

4) niszczy roÊlinnoÊç s∏u˝àcà wiàzaniu
gleby lub niszczy roÊliny i zwierz´ta
przyczyniajàce si´ do oczyszczania
Êrodowiska,

5) wprowadza do Êrodowiska przyrod-
niczego zwierz´ta lub roÊliny, a tak˝e
ich formy rozwojowe obce rodzimej
faunie i florze bez uzyskania wyma-
ganego zezwolenia ministra w∏aÊci-
wego do spraw Êrodowiska,

6) przenosi z ogrodu botanicznego,
zoologicznego lub banku genów do
stanu naturalnego roÊliny lub zwie-
rz´ta zagro˝one wygini´ciem bez
uzyskania zgody ministra w∏aÊciwe-
go do spraw Êrodowiska,

7) wykonuje roboty ziemne lub inne ro-
boty zwiàzane z wykorzystaniem
sprz´tu mechanicznego lub urzà-
dzeƒ technicznych w pobli˝u drzew
lub krzewów albo ich zespo∏ów
w sposób powodujàcy uszkodzenie
drzew lub krzewów,

8) stosuje na ulicach, placach i drogach
publicznych Êrodki chemiczne
w sposób szkodzàcy terenom zieleni
lub zadrzewieniom,

9) nie przestrzega ograniczeƒ zakazów
i nakazów okreÊlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 47c
ust. 3,

podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Post´powanie w sprawach, o których

mowa w ust. 1, prowadzi si´ na podsta-
wie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.”

Art. 48. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 29 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„5a) tymczasowych obiektów budowlanych niepo-

∏àczonych trwale z gruntem i przewidzianych
do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce
w terminie okreÊlonym w zg∏oszeniu, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie póêniej ni˝
w okresie 120 dni od dnia rozpocz´cia budo-
wy okreÊlonego w zg∏oszeniu; zwolnienie nie
dotyczy obiektów zwiàzanych z przedsi´wzi´-
ciem mogàcym znaczàco oddzia∏ywaç na Êro-
dowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie
Êrodowiska,”;

2) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przeprowadzeniu post´powania w sprawie

oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko wymaga-
nego przepisami o ochronie Êrodowiska,”;

3) w art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisy o ochronie Êrodowiska wskazujà przy-

padki, gdy dane o decyzjach o pozwoleniu na
budow´ zamieszcza si´ w publicznie dost´p-
nych wykazach.”

Art. 49. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i Nr 14, poz. 124) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. W miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego w miar´ potrzeby wyznacza
si´ tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz
s∏u˝àce organizacji imprez masowych.”;

2) w art. 18 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wyk∏ada projekt planu i prognoz´, o której mo-

wa w przepisach o ochronie Êrodowiska, do pu-
blicznego wglàdu, na okres co najmniej 21 dni,
a o wy∏o˝eniu og∏asza, w sposób okreÊlony
w pkt 1, co najmniej na 7 dni przed wy∏o˝eniem,
a tak˝e zapewnia informacj´ o wy∏o˝onym pro-
jekcie i umo˝liwia uzyskanie, za zwrotem kosz-
tów, kopii, wypisów i wyrysów,”;

3) w art. 41 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) charakterystycznych parametrów technicznych

inwestycji oraz dane charakteryzujàce jej
wp∏yw na Êrodowisko lub jego wykorzystanie,
gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko w rozumieniu przepisów
o ochronie Êrodowiska.”;

4) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy o ochronie Êrodowiska wskazujà przy-

padki, gdy decyzje o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu zamieszcza si´ w pu-
blicznie dost´pnych wykazach.”;

5) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy o ochronie Êrodowiska wskazujà przy-

padki, gdy programy zawierajàce zadania rzà-
dowe s∏u˝àce realizacji ponadlokalnych celów
publicznych zamieszcza si´ w publicznie do-
st´pnych wykazach.”

Art. 50. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 550, Nr 86, poz. 958 i Nr 109, poz. 1157)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie prac studialnych dotyczàcych au-

tostrad, przygotowywanie dokumentów wy-
maganych w post´powaniu w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko na etapie udzie-
lenia wskazaƒ lokalizacyjnych i wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mo-
wa w przepisach o ochronie Êrodowiska,”;
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2) w art. 20:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymagania, jakim powinna odpo-
wiadaç ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 4.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4,

ustala si´:
1) zakres zagadnieƒ dotyczàcych warunków

glebowo-rolniczych i lasów, które powin-
ny zostaç w ocenie zawarte, ocenione
i ustalone, z uwzgl´dnieniem danych
umo˝liwiajàcych dokonanie analizy wp∏y-
wu realizacji autostrady na potencja∏ pro-
dukcyjny gruntów rolnych i leÊnych,

2) form´ opisowà i graficznà oceny.”

Art. 51. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78,
z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160,
poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81,
poz. 875) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) obszarach ograniczonego u˝ytkowania — ro-

zumie si´ przez to obszary tworzone na pod-
stawie przepisów o ochronie Êrodowiska,”;

2) w art. 16:
a) w ust. 1 wyrazy „szczególnej ochrony Êrodowi-

ska lub w strefach ochronnych” zast´puje si´
wyrazami „ograniczonego u˝ytkowania”,

b) w ust. 5 wyrazy „strefy ochronnej” zast´puje si´
wyrazami „ograniczonego u˝ytkowania”;

3) w art. 19 wyrazy „szczególnej ochrony Êrodowiska
i stref ochronnych” zast´puje si´ wyrazami „ogra-
niczonego u˝ytkowania”;

4) w art. 25 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „w strefach
ochronnych” zast´puje si´ wyrazami „na obsza-
rach ograniczonego u˝ytkowania”;

5) w art. 28 w ust. 8 skreÊla si´ wyrazy „i kszta∏towa-
niu”.

Art. 52. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964
i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550
oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 81, poz. 877) w art. 4 skre-
Êla si´ ust. 4.

Art. 53. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 272) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 wyraz „wykorzystywania” zast´pu-
je si´ wyrazem „odzysku”;

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

„1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) nieczystoÊciach ciek∏ych — rozumie si´

przez to Êcieki gromadzone przejÊciowo
w zbiornikach bezodp∏ywowych,

2) odpadach komunalnych — rozumie si´
przez to odpady komunalne w rozumieniu
przepisów o odpadach,

3) stacjach zlewnych — rozumie si´ przez to
instalacje i urzàdzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy
oczyszczalniach Êcieków s∏u˝àce do przyj-
mowania nieczystoÊci ciek∏ych dowo˝o-
nych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc
gromadzenia, 

4) w∏aÊcicielach nieruchomoÊci — rozumie
si´ przez to tak˝e wspó∏w∏aÊcicieli, u˝yt-
kowników wieczystych oraz jednostki or-
ganizacyjne i osoby posiadajàce nierucho-
moÊci w zarzàdzie lub u˝ytkowaniu, a tak-
˝e inne podmioty w∏adajàce nieruchomo-
Êcià,

5) zbiornikach bezodp∏ywowych — rozumie
si´ przez to instalacje i urzàdzenia przezna-
czone do gromadzenia nieczystoÊci cie-
k∏ych w miejscu ich powstawania.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymagania dla pojazdów aseni-
zacyjnych, bioràc pod uwag´:
1) bezpieczeƒstwo i zdrowie osób korzystajà-

cych i obs∏ugujàcych pojazdy asenizacyj-
ne, 

2) wymagania ochrony Êrodowiska i bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-

nalnego i budownictwa, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki wprowadzania nieczystoÊci ciek∏ych do
stacji zlewnych, bioràc pod uwag´:
1) bezpieczeƒstwo i zdrowie osób obs∏ugujà-

cych stacje zlewne,
2) ochron´ wyposa˝enia technicznego stacji

zlewnych,
3) wp∏yw mieszaniny nieczystoÊci ciek∏ych

na mechaniczno-biologiczne procesy
oczyszczania,

4) ochron´ wód przed zanieczyszczeniem.”;

3) w art. 3:
a) w ust. 2:

— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) zapewniajà budow´, utrzymanie i eksplo-

atacj´ w∏asnych lub wspólnych z innymi
gminami:
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a) instalacji i urzàdzeƒ do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych, 

b) stacji zlewnych, w przypadku gdy pod-
∏àczenie wszystkich nieruchomoÊci do
sieci kanalizacyjnej jest niemo˝liwe lub
powoduje nadmierne koszty, 

c) instalacji i urzàdzeƒ do zbierania, trans-
portu i unieszkodliwiania zw∏ok zwie-
rz´cych lub ich cz´Êci, 

d) szaletów publicznych,
3) zapobiegajà zanieczyszczaniu ulic, placów

i terenów otwartych, w szczególnoÊci
przez: zbieranie i pozbywanie si´, z za-
strze˝eniem art. 5 ust. 4, b∏ota, Êniegu, lo-
du oraz innych zanieczyszczeƒ uprzàtni´-
tych z chodników przez w∏aÊcicieli nieru-
chomoÊci oraz odpadów zgromadzonych
w przeznaczonych do tego celu urzàdze-
niach ustawionych na chodniku,”

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) organizujà selektywnà zbiórk´, segregacj´

oraz magazynowanie odpadów komunal-
nych, w tym odpadów niebezpiecznych,
przydatnych do odzysku oraz wspó∏dzia∏a-
jà z przedsi´biorcami podejmujàcymi
dzia∏alnoÊç w zakresie gospodarowania
tego rodzaju odpadami,”

— skreÊla si´ pkt 7,
— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zapewniajà zbieranie, transport i uniesz-
kodliwianie zw∏ok bezdomnych zwierzàt
lub ich cz´Êci oraz wspó∏dzia∏ajà z przed-
si´biorcami podejmujàcymi dzia∏alnoÊç
w tym zakresie,”

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Gminy prowadzà ewidencj´:

1) zbiorników bezodp∏ywowych w celu
kontroli cz´stotliwoÊci ich opró˝niania
oraz w celu opracowania planu rozwo-
ju sieci kanalizacyjnej,

2) przydomowych oczyszczalni Êcieków
w celu kontroli cz´stotliwoÊci i sposo-
bu pozbywania si´ komunalnych osa-
dów Êciekowych oraz w celu opraco-
wania planu rozwoju sieci kanalizacyj-
nej.”;

4) w art. 4:
a) pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1) wymagaƒ w zakresie utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie nieruchomoÊci obej-
mujàcych:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie se-

lektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
b) uprzàtanie b∏ota, Êniegu, lodu i innych za-

nieczyszczeƒ z cz´Êci nieruchomoÊci s∏u-
˝àcych do u˝ytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodo-
wych poza myjniami i warsztatami na-
prawczymi,

2) rodzaju urzàdzeƒ przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych na terenie nieru-
chomoÊci oraz na drogach publicznych,
a tak˝e wymagaƒ dotyczàcych ich rozmiesz-
czania oraz utrzymywania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porzàdkowym i technicz-
nym,

3) cz´stotliwoÊci i sposobu pozbywania si´ od-
padów komunalnych lub nieczystoÊci cie-
k∏ych z terenu nieruchomoÊci oraz z terenów
przeznaczonych do u˝ytku publicznego,”

b) w pkt 5 wyraz „zasad” zast´puje si´ wyrazem
„wymagaƒ”;

5) art. 5 i 6 otrzymujà brzmienie: 
„Art. 5. 1. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà

utrzymanie czystoÊci i porzàdku przez:
1) wyposa˝enie nieruchomoÊci w urzà-

dzenia s∏u˝àce do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych
urzàdzeƒ w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porzàdkowym i technicznym,

2) przy∏àczenie nieruchomoÊci do istnie-
jàcej sieci kanalizacyjnej lub, w przy-
padku gdy budowa sieci kanalizacyj-
nej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposa˝enie nieru-
chomoÊci w zbiornik bezodp∏ywowy
nieczystoÊci ciek∏ych lub w przydo-
mowà oczyszczalni´ Êcieków byto-
wych, spe∏niajàce wymagania okre-
Êlone w przepisach odr´bnych; przy-
∏àczenie nieruchomoÊci do sieci kana-
lizacyjnej nie jest obowiàzkowe, je˝eli
nieruchomoÊç jest wyposa˝ona
w przydomowà oczyszczalni´ Êcieków
spe∏niajàcà wymagania okreÊlone
w przepisach odr´bnych,

3) zbieranie powsta∏ych na terenie nie-
ruchomoÊci odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w uchwale rady gminy, o której mowa
w art. 4, oraz pozbywanie si´ tych od-
padów w sposób zgodny z przepisami
ustawy i przepisami odr´bnymi; obo-
wiàzek ma odpowiednie zastosowa-
nie tak˝e w przypadku gromadzenia
nieczystoÊci p∏ynnych w zbiornikach
bezodp∏ywowych,

4) uprzàtni´cie b∏ota, Êniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeƒ z chodników po-
∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci, przy
czym za taki chodnik uznaje si´ wy-
dzielonà cz´Êç drogi publicznej s∏u˝à-
cà dla ruchu pieszego po∏o˝onà bez-
poÊrednio przy granicy nieruchomo-
Êci; w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie jest
obowiàzany do uprzàtni´cia chodni-
ka, na którym jest dopuszczony p∏atny
postój lub parkowanie pojazdów sa-
mochodowych,

5) realizacj´ innych obowiàzków okre-
Êlonych w uchwale rady gminy, o któ-
rej mowa w art. 4.
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2. Wykonywanie obowiàzków, o których
mowa w ust. 1, na terenie budowy nale-
˝y do kierownika budowy.

3. Uprzàtni´cie i pozbycie si´ b∏ota, Êniegu,
lodu i innych zanieczyszczeƒ z przystan-
ków komunikacyjnych oraz z wydzielo-
nych kraw´˝nikiem lub oznakowaniem
poziomym torowisk pojazdów szyno-
wych nale˝y do obowiàzków przedsi´-
biorców u˝ytkujàcych tereny s∏u˝àce ko-
munikacji publicznej.

4. Obowiàzki utrzymania czystoÊci i po-
rzàdku na drogach publicznych nale˝à
do zarzàdu drogi. Do obowiàzków zarzà-
du drogi nale˝y tak˝e:
1) zbieranie i pozbywanie si´ odpadów

zgromadzonych w urzàdzeniach do
tego przeznaczonych i utrzymanie
tych urzàdzeƒ w odpowiednim stanie
sanitarnym, porzàdkowym i technicz-
nym,

2) pozbycie si´ b∏ota, Êniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeƒ uprzàtni´tych
z chodników przez w∏aÊcicieli nieru-
chomoÊci przyleg∏ych do drogi pu-
blicznej,

3) uprzàtni´cie i pozbycie si´ b∏ota, Ênie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeƒ
z chodników, je˝eli zarzàd drogi po-
biera op∏aty z tytu∏u postoju lub par-
kowania pojazdów samochodowych
na takim chodniku.

5. Obowiàzki utrzymania czystoÊci i po-
rzàdku na terenach innych ni˝ wymie-
nione w ust. 1—4 nale˝à do gminy. Do
obowiàzków gminy nale˝y tak˝e uprzàt-
ni´cie i pozbycie si´ b∏ota, Êniegu, lodu
i innych zanieczyszczeƒ z chodników, je-
˝eli gmina pobiera op∏aty z tytu∏u posto-
ju lub parkowania pojazdów samocho-
dowych na takim chodniku, oraz zbiera-
nie i pozbycie si´ odpadów zgromadzo-
nych w urzàdzeniach do tego przezna-
czonych umieszczonych na tym chodni-
ku i utrzymanie tych urzàdzeƒ w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porzàdko-
wym i technicznym.

6. Nadzór nad realizacjà obowiàzków okre-
Êlonych w ust. 1—4 sprawuje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta. Wykonanie
tych obowiàzków podlega egzekucji ad-
ministracyjnej.

Art. 6. 1. W∏aÊciciele nieruchomoÊci przy wyko-
nywaniu obowiàzku okreÊlonego w art. 5
ust. 1 pkt 3 obowiàzani sà do udokumen-
towania korzystania z us∏ug wykonywa-
nych przez zak∏ad b´dàcy gminnà jed-
nostkà organizacyjnà lub przedsi´biorc´
posiadajàcego zezwolenie na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych lub w zakre-
sie opró˝niania zbiorników bezodp∏ywo-

wych i transportu nieczystoÊci ciek∏ych,
przez okazanie umowy i dowodów p∏a-
cenia za takie us∏ugi.

2. Rada gminy mo˝e ustaliç, w drodze
uchwa∏y, górne stawki op∏at ponoszo-
nych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za
us∏ugi, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy w∏aÊciciele nierucho-
moÊci nie udokumentujà korzystania
z us∏ug, o których mowa w ust. 1, obo-
wiàzki okreÊlone w art. 5 ust. 1 przejmu-
je w trybie wykonania zast´pczego gmi-
na.

4. Rada gminy ustalajàc stawki op∏at, o któ-
rych mowa w ust. 2, stosuje ni˝sze staw-
ki, je˝eli odpady komunalne sà zbierane
i transportowane w sposób selektywny.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ do
obiektów wykorzystywanych do celów
wojskowych oraz jednostek organizacyj-
nych S∏u˝by Wi´ziennej w zakresie zbie-
rania, transportu, odzysku lub unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych.”;

6) po art. 6 dodaje si´ art. 6a i 6b w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Rada gminy mo˝e w drodze uchwa∏y,

na podstawie akceptacji mieszkaƒców
wyra˝onej w przeprowadzonym
uprzednio referendum gminnym, prze-
jàç od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
wszystkie lub wskazane obowiàzki,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3
i 4.

2. Przejmujàc obowiàzki, rada gminy
ustala op∏at´ ponoszonà przez w∏aÊci-
cieli nieruchomoÊci za wykonywanie
przej´tych obowiàzków.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, jest
ustalana w sposób zrycza∏towany za
okresowe pozbywanie si´ okreÊlonej
iloÊci wskazanego rodzaju odpadów
komunalnych lub nieczystoÊci ciek∏ych.
WysokoÊç op∏aty jest uzale˝niona od
faktycznych kosztów ponoszonych
przez gmin´ z tytu∏u zorganizowania
i funkcjonowania systemu zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych lub nieczy-
stoÊci ciek∏ych. Przy ustalaniu stawki
op∏at stosuje si´ art. 6 ust. 4.

Art. 6b. Ustalajàc op∏aty, o których mowa w art. 6a,
rada gminy okreÊla terminy ich uiszczania.
Op∏aty nieuiszczone w wyznaczonym ter-
minie podlegajà przymusowemu Êciàgni´-
ciu w trybie okreÊlonym w przepisach o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administra-
cji.”;

7) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Na prowadzenie przez przedsi´biorców

dzia∏alnoÊci w zakresie:
1) zbierania i transportu, odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych,
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2) opró˝niania zbiorników bezodp∏ywo-
wych i transportu nieczystoÊci cie-
k∏ych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierz´-
tami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdom-
nych zwierzàt, a tak˝e grzebowisk
i spalarni zw∏ok zwierz´cych i ich cz´-
Êci

— wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Zezwolenie mo˝e byç wydane na wnio-

sek przedsi´biorcy, który posiada Êrodki
techniczne odpowiednie do zakresu
dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1.

3. Zarzàd gminy okreÊla i podaje do pu-
blicznej wiadomoÊci wymagania, jakie
powinien spe∏niaç przedsi´biorca ubie-
gajàcy si´ o uzyskanie zezwolenia na
Êwiadczenie us∏ug okreÊlonych w ust. 1.
Zarzàd gminy mo˝e okreÊliç obszar, na
którym us∏ugi te majà byç Êwiadczone.

4. W przypadku okreÊlenia przez zarzàd
gminy, na której cz´Êci gminy us∏ugi mo-
gà byç Êwiadczone, wybór podmiotu
Êwiadczàcego te us∏ugi na danym tere-
nie nast´puje w drodze przetargu pu-
blicznego.

5. Gminne jednostki organizacyjne prowa-
dzàce na obszarze w∏asnej gminy dzia-
∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie nie majà
obowiàzku uzyskania zezwoleƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, ale muszà spe∏niaç
warunki wymagane przy udzielaniu ta-
kich zezwoleƒ. Gminnà jednostkà orga-
nizacyjnà w rozumieniu przepisu jest
tak˝e spó∏ka prawa handlowego, w któ-
rej gmina posiada przewa˝ajàce udzia∏y.

6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
udziela, w drodze decyzji, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce Êwiadczenia
us∏ug.”;

8) w art. 8:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien
zawieraç:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres za-

mieszkania lub siedziby przedsi´biorcy
ubiegajàcego si´ o zezwolenie,

2) okreÊlenie przedmiotu i obszaru dzia∏alno-
Êci,

3) okreÊlenie Êrodków technicznych, jakimi
dysponuje ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
prowadzenie dzia∏alnoÊci obj´tej wnio-
skiem,

4) informacje o technologiach stosowanych
lub przewidzianych do stosowania przy
Êwiadczeniu us∏ug w zakresie dzia∏alnoÊci
obj´tej wnioskiem, 

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony
Êrodowiska i ochrony sanitarnej planowa-
ne po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci,

6) okreÊlenie terminu podj´cia dzia∏alnoÊci
obj´tej wnioskiem oraz zamierzonego cza-
su jej prowadzenia.

2. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ wy∏àcznie
o zezwolenie na zbieranie i transport odpa-
dów komunalnych powinien udokumento-
waç gotowoÊç ich odbioru przez przedsi´-
biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ wy∏àcznie

o zezwolenie na opró˝nianie zbiorników
bezodp∏ywowych i transport nieczystoÊci
ciek∏ych powinien udokumentowaç goto-
woÊç ich odbioru przez stacj´ zlewnà.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o zezwolenie

na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
komunalnych powinien do∏àczyç do wnio-
sku informacj´ o miejscu odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadów oraz udokumentowaç
prawo do terenu, na którym prowadzona ma
byç ta dzia∏alnoÊç.”;

9) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenie powinno okreÊlaç:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres za-

mieszkania lub siedziby przedsi´biorcy,
2) przedmiot i obszar dzia∏alnoÊci obj´tej ze-

zwoleniem,
3) termin podj´cia dzia∏alnoÊci, 
4) wymagania w zakresie jakoÊci us∏ug obj´-

tych zezwoleniem,
5) niezb´dne zabiegi z zakresu ochrony Êro-

dowiska i ochrony sanitarnej wymagane
po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci obj´tej ze-
zwoleniem,

6) inne wymagania szczególne wynikajàce
z odr´bnych przepisów, w tym wymaga-
nia dotyczàce standardu sanitarnego wy-
konywania us∏ug, ochrony Êrodowiska
i obowiàzku prowadzenia odpowiedniej
dokumentacji dzia∏alnoÊci obj´tej zezwo-
leniem.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:
„1a. Zezwolenie na zbieranie i transport odpa-

dów komunalnych lub opró˝nianie zbiorni-
ków bezodp∏ywowych i transport nieczy-
stoÊci ciek∏ych powinno okreÊlaç dodatko-
wo miejsca odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych lub nieczystoÊci
ciek∏ych.

1b. Zezwolenie wydaje si´ na czas oznaczony,
nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat.

1c. W∏aÊciwy organ odmówi wydania zezwole-
nia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, je˝eli za-
mierzony sposób gospodarowania odpada-
mi lub nieczystoÊciami p∏ynnymi:
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1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy
i przepisami odr´bnymi,

2) móg∏by powodowaç zagro˝enie dla ̋ ycia
lub zdrowia ludzi lub Êrodowiska,

3) jest niezgodny z gminnym planem go-
spodarki odpadami.”,

c) w ust. 2 u˝yty dwukrotnie wyraz „podmiot” za-
st´puje si´ wyrazem „przedsi´biorca”,

d) w ust. 3 wyraz „podmiotu” zast´puje si´ wyra-
zem „przedsi´biorcy”;

10) w art. 10 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Karze okreÊlonej w ust. 2 podlega tak˝e ten,

kto nie wykonuje obowiàzków okreÊlonych
w uchwale rady gminy wydanej na podstawie
art. 4 ustawy.”

Art. 54. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zaka-
zie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U.
Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018 i z 2000 r.
Nr 88, poz. 986) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw Êrodowiska, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposoby i warunki bezpiecz-
nego usuwania wyrobów zawierajàcych
azbest.”;

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,

ustala si´:
1) obowiàzki wykonawcy prac polegajà-

cych na usuwaniu wyrobów zawierajà-
cych azbest,

2) sposoby i warunki usuwania wyrobów
zawierajàcych azbest z uwzgl´dnieniem
zabezpieczeƒ przed przenikaniem azbe-
stu do Êrodowiska,

3) warunki przygotowania do transportu
i transportu wyrobów i odpadów zawie-
rajàcych azbest do miejsca ich sk∏adowa-
nia z uwzgl´dnieniem zabezpieczeƒ przed
przenikaniem azbestu do Êrodowiska,

4) wymagania, jakim powinno odpowiadaç
oznakowanie wyrobów i odpadów za-
wierajàcych azbest.”

Art. 55. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) zrównowa˝onym rozwoju — rozumie si´

przez to zrównowa˝ony rozwój w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),”;

2) w art. 14:
a) w ust. 2 skreÊla si´ pkt 19,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Projekt planu dzia∏alnoÊci Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej jest przedk∏adany ministrowi do
zaopiniowania.”

Art. 56. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86,
poz. 959 i Nr 103, poz. 1099) w art. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

„2) umowy sprzeda˝y nieruchomoÊci lub prawa
u˝ytkowania wieczystego zawieranej w zwiàz-
ku z realizacjà roszczeƒ wynikajàcych z ograni-
czenia sposobu korzystania z nieruchomoÊci na
podstawie przepisów o ochronie Êrodowiska,”.

Art. 57. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811 i Nr 87, poz. 954)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. h) otrzymuje brzmienie:
„h) sprzeda˝y nieruchomoÊci lub prawa u˝ytkowa-

nia wieczystego w zwiàzku z realizacjà roszczeƒ
wynikajàcych z ograniczenia sposobu korzysta-
nia z nieruchomoÊci na podstawie przepisów
o ochronie Êrodowiska,”;

2) w za∏àczniku:

1 2 3 4

„12a. Od wymaganego przepisami o ochronie Êrodowi-
ska:
1) zatwierdzenia raportu o bezpieczeƒstwie
2) zatwierdzenia zmian w raporcie o bezpieczeƒ-

stwie

1000 z∏”

200 z∏”

a) w cz´Êci II po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu: 

b) w cz´Êci IV po pkt 47b dodaje si´ pkt 47c w brzmieniu: 

1 2 3 4

„47c. Od pozwoleƒ na wprowadzanie substancji i energii
do Êrodowiska wydawanych na podstawie prze-
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Art. 58. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Pra-
wo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 33 w ust. 2 w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „i zdro-
wie ludzi”;

2) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wokó∏ obiektu jàdrowego wojewoda tworzy

obszar ograniczonego u˝ytkowania, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627).”

Art. 59. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝eglu-
dze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 wyrazy „o ochronie i kszta∏towaniu
Êrodowiska” zast´puje si´ wyrazami „Prawa
ochrony Êrodowiska”;

2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „nadzwyczajne za-
gro˝enie Êrodowiska” zast´puje si´ wyrazami „po-
wa˝nà awari´ w rozumieniu przepisów Prawa
ochrony Êrodowiska”;

3) w art. 27 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ochrony wód, powietrza lub ochrony przed ha-

∏asem,”;

4) w art. 28 w ust. 3 i 5 w pkt 1 wyrazy „ochrony czy-
stoÊci wód, powietrza i emisji ha∏asu” zast´puje si´
wyrazami „ochrony wód, powietrza lub ochrony
przed ha∏asem”;

5) w art. 54 w ust. 3 wyrazy „nadzwyczajnego zagro-
˝enia Êrodowiska” zast´puje si´ wyrazami „powa˝-
nej awarii”.

Art. 60. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84) w art. 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) substancji chemicznych i ich mieszanin 
w formie odpadów, z wyjàtkiem przepisów
art. 25—28,”.

Art. 61. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o post´-
powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozono-

wà (Dz. U. Nr 52, poz. 537) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 17 w ust. 3 w pkt 2 i 3 wyrazy „wojewódzkie-
mu inspektorowi ochrony Êrodowiska” zast´puje
si´ wyrazem „wojewodzie”;

2) w art. 34:
a) w ust. 1 wyrazy „kar´ pieni´˝nà” zast´puje si´

wyrazami „administracyjnà kar´ pieni´˝nà”,
b) w ust. 2 wyrazy „Kar´ pieni´˝nà” zast´puje si´

wyrazami „Administracyjnà kar´ pieni´˝nà”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do administracyjnych kar pieni´˝nych stosu-
je si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy
— Ordynacja podatkowa, z tym ̋ e uprawnie-
nia organów podatkowych przys∏ugujà wo-
jewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodo-
wiska.”,

d) skreÊla si´ ust. 5—7,
e) w ust. 8 wyrazy „kar pieni´˝nych” zast´puje si´

wyrazami „administracyjnych kar pieni´˝nych”,
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Administracyjne kary pieni´˝ne producent
lub importer wnosi na rachunek wojewódz-
kiego inspektora ochrony Êrodowiska, który
wyda∏ decyzj´ w przedmiocie wymierzenia
kary.”,

g) skreÊla si´ ust. 10;

3) skreÊla si´ art. 35.

Rozdzia∏ 3

Przepis koƒcowy

Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2001 r., z wyjàtkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1 2 3 4

pisów o ochronie Êrodowiska i przepisów o odpa-
dach:

1) od pozwoleƒ wydawanych w zwiàzku z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà

2) od pozosta∏ych pozwoleƒ
Op∏ata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu
praw i obowiàzków wynikajàcych z pozwolenia wy-
nosi 50% stawki okreÊlonej odpowiednio w pkt 1 al-
bo 2.
Op∏ata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie
gazów i py∏ów do powietrza, wydanego w wyniku
przeprowadzenia post´powania kompensacyjnego,
wynosi 150% stawki okreÊlonej odpowiednio
w pkt 1 albo 2.”

2000 z∏
500 z∏


