
2. Podmioty wykonujàce przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy praktyk´ piel´gniarki, po∏o˝nej, praktyk´ le-
karza, lekarza dentysty wpisane do w∏aÊciwego rejestru
praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych, rejestru praktyk lekar-
skich uznaje si´ za wpisane do tych rejestrów zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi niniejszà ustawà.

3. ZaÊwiadczenia o wpisie do rejestrów, o których
mowa w ust. 1 i 2, wydane przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, zachowujà wa˝noÊç. 

Art. 6. Lekarz, o którym mowa w art. 64 ust. 2 usta-
wy zmienianej w art. 2, mo˝e uzyskaç tytu∏ specjalisty
pierwszego stopnia lub tytu∏ specjalisty drugiego
stopnia nie póêniej ni˝ w terminie 2 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzi si´ na
podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 8. Akty wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 19b ust. 6 i art. 50b ust. 4 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie aktów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 19b ust. 6
i art. 50b ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 20 i art. 2
pkt 8, w zakresie art. 50a ust. 8, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji 
administracji terenowej

Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„Art. 1a. Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1
i 2 oraz art. 5, sà zadaniami z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 4 w ust. 1 i 2, w ró˝nym przypadku,
wyraz „W∏adza” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednim przypadku wyrazami „Wójt (burmistrz,
prezydent miasta)”;

3) u˝yty w art. 5 dwukrotnie wyraz „w∏adzy” zast´pu-
je si´ wyrazem „wojewody”;

4) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Groby i cmentarze wojenne pozostajà pod
opiekà Paƒstwa; zwierzchni nadzór nad nimi
sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego, z za-
chowaniem uprawnieƒ przys∏ugujàcych
zwiàzkom wyznaniowym oraz wójtom (bur-
mistrzom, prezydentom miast) na podstawie
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-

rzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 23, poz. 295, z póên. zm.2)).”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego mo˝e, w drodze
porozumienia, powierzyç gminie obowiàzek
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
z jednoczesnym przekazaniem odpowied-
nich funduszy, je˝eli gmina nie przejmie te-
go obowiàzku bezp∏atnie.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego mo˝e powie-
rzyç fundacjom, stowarzyszeniom i instytu-
cjom spo∏ecznym, za ich zgodà, obowiàzek
utrzymania grobów i cmentarzy wojen-
nych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1396, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1420.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. 
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202,
poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 69, Nr 64, poz. 565 i Nr 163, poz. 1362.



1) w art. 4 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zadania, o których mowa w art. 51b, art. 51f
ust. 2, art. 51g ust. 1, 2, 4 i 5, art. 51h oraz
art. 51j ust. 1 i 2, sà zadaniami z zakresu admi-
nistracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 51b, w art. 51f w ust. 2, w art. 51g
w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 51h oraz w art. 51j
w ust. 1 i 2, w ró˝nej liczbie i przypadku, wyraz
„wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
niej liczbie i przypadku wyrazami „marsza∏ek wo-
jewództwa”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o funda-
cjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z póên. zm.4))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru
Sàdowego sàd zawiadamia ministra w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na zakres jego dzia∏ania oraz ce-
le fundacji, zwanego dalej „w∏aÊciwym mini-
strem”, oraz w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzi-
b´ fundacji starost´, przesy∏ajàc jednoczeÊnie
statut.”;

2) u˝yty w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 13, w ró˝nym przy-
padku, wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝ytym
w odpowiednim przypadku wyrazem „starosta”;

3) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. W stosunku do fundacji korzystajàcej
ze Êrodków publicznych i prowadzà-
cej dzia∏alnoÊç na obszarze ca∏ego
kraju, w zakresie dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej na obszarze w∏aÊciwoÊci miej-
scowej samorzàdu powiatowego, sta-
rosta wykonuje uprawnienia wynika-
jàce z przepisów art. 12—15.

2. Zadania starosty, o których mowa
w ustawie, sà zadaniami z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póên.
zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 3a dodaje si´ art. 3b w brzmieniu: 

„Art. 3b. Zadania sejmiku województwa, o których
mowa w art. 5 ust. 2 i art. 13b ust. 2, sà
zadaniami z zakresu administracji rzàdo-
wej.”;

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

„2. Sejmik województwa na wniosek rady gminy
mo˝e, po zasi´gni´ciu opinii izby rolniczej,
w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych
wypadkach zaliczyç niektóre gminy do innego
okr´gu podatkowego ni˝ okreÊlony w rozpo-
rzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, jednak˝e
nie mo˝e to spowodowaç zmniejszenia liczby
hektarów przeliczeniowych dla tego woje-
wództwa o wi´cej ni˝ 1,5 %.”;

3) w art. 13b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za miejscowoÊci po∏o˝one na terenach pod-
górskich i górskich uwa˝a si´ miejscowoÊci,
w których co najmniej 50 % u˝ytków rolnych
jest po∏o˝onych powy˝ej 350 m nad poziomem
morza. Wykaz tych miejscowoÊci w danym
województwie ustala sejmik województwa.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry-
bactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750,
z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„Art. 1a. Zadania samorzàdu województwa, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 2a, 2b i 3, art. 15
ust. 2 i 2b, art. 17 ust. 1, 3 i 4, art. 18,
art. 20 ust. 3b, art. 27b ust. 2, sà zadania-
mi z zakresu administracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 6 w ust. 2a, 2b i 3 oraz w art. 20
w ust. 3b, w ró˝nym przypadku, wyraz „wojewo-
da” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przy-
padku wyrazami „zarzàd województwa”;

3) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obr´by ochronne ustanawia lub znosi za-

rzàd województwa.”,

b) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Obr´by hodowlane ustanawia lub znosi
marsza∏ek województwa, w drodze decyzji,
na wniosek uprawnionego do rybactwa.”;

4) w art. 17:

a) w ust. 1 i 3 wyraz „wojewoda” zast´puje si´ wy-
razami „zarzàd województwa”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Uchwa∏´ zarzàdu województwa podj´tà

w sprawie, o której mowa w ust. 3, og∏asza
si´ w sposób zwyczajowo przyj´ty oraz pu-
blikuje w wojewódzkim dzienniku urz´do-
wym.”;

5) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. W obwodach rybackich, przez które
przebiega granica województw, w spra-

Dziennik Ustaw Nr 175 — 11006 — Poz. 1462

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, 
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r.
Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568
oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169,
poz. 1419.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz  z 2005 r. Nr 130, poz. 1087.



wach dotyczàcych rybactwa w∏aÊciwy
jest zarzàd tego województwa, na któ-
rego terenie znajduje si´ wi´ksza cz´Êç
powierzchni obwodu rybackiego. W in-
nych przypadkach w∏aÊciwoÊç miejs-
cowà w sprawach dotyczàcych rybac-
twa ustalajà, w drodze porozumienia,
zainteresowane zarzàdy województw.

2. W obwodach rybackich, przez które
przebiega granica powiatów, w spra-
wach dotyczàcych rybactwa w∏aÊciwy
jest starosta tego powiatu, na którego
terenie znajduje si´ wi´ksza cz´Êç po-
wierzchni obwodu rybackiego. W in-
nych przypadkach w∏aÊciwoÊç miejs-
cowà w sprawach dotyczàcych rybac-
twa ustalajà, w drodze porozumienia,
zainteresowani starostowie.”;

6) w art. 27b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Orzekanie w sprawach okreÊlonych w ust. 1
nast´puje w trybie przewidzianym przepi-
sami Kodeksu post´powania w sprawach
o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukara-
nie z∏o˝onego przez w∏aÊciwy zarzàd woje-
wództwa.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z póên. zm.7)) w art. 17:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊla minimalne warunki, jakie powinna
spe∏niaç miejscowoÊç, w której mo˝na po-
bieraç op∏at´ miejscowà, uwzgl´dniajàc zró˝-
nicowanie warunków regionalnych i lokal-
nych.”;

2) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Rada Ministrów w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w ust. 3, okreÊla warunki:

1) klimatyczne,

2) krajobrazowe,

3) umo˝liwiajàce pobyt osób w celach wypo-
czynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych
lub turystycznych.

5. Rada gminy ustala miejscowoÊci odpowiada-
jàce warunkom okreÊlonym w przepisach wy-
danych na podstawie ust. 3 i 4, w których po-
biera si´ op∏at´ miejscowà.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315,
Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) starosta — w lasach niestanowiàcych w∏as-

noÊci Skarbu Paƒstwa.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 
„2. W przypadku lasu, który obejmuje obszar

wi´cej ni˝ jednego powiatu, w∏aÊciwy miej-
scowo jest starosta powiatu, na którego te-
renie znajduje si´ wi´ksza cz´Êç tego lasu.
Starosta ten mo˝e powierzyç, w drodze po-
rozumienia, prowadzenie w jego imieniu
spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji ad-
ministracyjnych w pierwszej instancji, dy-
rektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Paƒ-
stwowych.

3. W przypadku lasów, które znajdujà si´ na te-
renie powiatu, starosta mo˝e powierzyç,
w drodze porozumienia, prowadzenie w je-
go imieniu spraw z zakresu nadzoru, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie
decyzji administracyjnych w pierwszej in-
stancji, nadleÊniczemu Lasów Paƒstwo-
wych, zwanemu dalej „nadleÊniczym”.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Paƒ-

stwowych i nadleÊniczy prowadzà powierzo-
ne przez starost´ sprawy, o których mowa
w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierza-
jàcego Êrodków finansowych na te cele.”,

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zadania starosty, o których mowa w art. 13
ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 ust. 2
i art. 38a ust. 2, sà zadaniami z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.”;

2) w art. 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w stosunku do lasów niestanowiàcych w∏as-
noÊci Skarbu Paƒstwa decyzj´ wydaje starosta
na wniosek w∏aÊciciela lasu.”;

3) w art. 16 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a. Starosta, po uzgodnieniu z w∏aÊcicielem lasu

i po zasi´gni´ciu opinii rady gminy, w drodze
decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia
go tego charakteru — w odniesieniu do pozo-
sta∏ych lasów.”;

4) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Starosta, po uzyskaniu opinii w∏aÊciwego tery-

torialnie nadleÊniczego, zatwierdza uproszczo-
ny plan urzàdzenia lasu.”;

5) w art. 35a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) pracownikom starostw bezpoÊrednio zajmujà-

cym si´ nadzorem nad gospodarkà leÊnà w la-
sach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒ-
stwa;”;
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. 
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884,
Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419.



6) w art. 38a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustanowienie trwa∏ego zarzàdu stwierdza sta-
rosta w drodze decyzji.”;

7) w art. 40 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowane-
go ministra lub organu wykonawczego jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, mo˝e przekazaç w u˝ytko-
wanie wskazanej przez wnioskodawc´ jednostce or-
ganizacyjnej lasy, grunty oraz inne nieruchomoÊci,
bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, je-
˝eli za tym przemawiajà wzgl´dy:”.

Art. 8. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z póên.
zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W odniesieniu do dzia∏alnoÊci, na którà ustawa
nie wymaga koncesji, uprawnienia Skarbu
Paƒstwa, okreÊlone w art. 7 ust. 2, wykonujà
zarzàdy województw. W odniesieniu do takiej
dzia∏alnoÊci, lecz prowadzonej w granicach ob-
szarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, or-
ganem w∏aÊciwym jest minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska, dzia∏ajàcy w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
morskiej.”;

2) w art. 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Z zastrze˝eniem przepisów ust. 1 i 2a, kon-
cesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub
wydobywanie kopalin podstawowych i po-
spolitych udziela marsza∏ek województwa.”,

b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 2a, wyma-
ga uzgodnienia z w∏aÊciwym organem nad-
zoru górniczego oraz zaopiniowania przez
w∏aÊciwego marsza∏ka województwa.”;

3) w art. 31 w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) marsza∏ek województwa — w odniesieniu
do osób ubiegajàcych si´ o uzyskanie upraw-
nieƒ do wykonywania czynnoÊci dozoru geo-
logicznego nad pracami geologicznymi, z wy-
jàtkiem badaƒ geofizycznych oraz uprawnieƒ
do kierowania w terenie robotami geologicz-
nymi wykonywanymi poza granicami obszaru
górniczego, wykonywanymi bez u˝ycia ma-

teria∏ów wybuchowych, albo gdy projektowa-
na g∏´bokoÊç wyrobiska nie przekracza
100 m.”;

4) w art. 84 po ust. 10 dodaje si´ ust. 10a w brzmie-
niu:

„10a. W post´powaniu w sprawie wydania decy-
zji, o której mowa w ust. 10, gmina mo˝e
uczestniczyç na prawach strony.”;

5) w art. 101 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) marsza∏kowie województw, dzia∏ajàcy przy po-

mocy geologów wojewódzkich,”;

6) w art. 103:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starostowie dzia∏ajà jako organy pierwszej
instancji w sprawach nale˝àcych do w∏aÊci-
woÊci administracji geologicznej, je˝eli nie
zosta∏y one zastrze˝one dla marsza∏ków wo-
jewództw lub ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska.”,

b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 
„Do w∏aÊciwoÊci marsza∏ków województw, jako
organów pierwszej instancji, nale˝à sprawy:”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Od decyzji organów pierwszej instancji,
o których mowa w ust. 3, przys∏uguje odwo-
∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw Êro-
dowiska.”;

7) w art. 103a uchyla si´ ust. 4;

8) po art. 103a dodaje si´ art. 103b w brzmieniu: 
„Art. 103b. Zadania samorzàdu województwa,

o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 16
ust. 2 i 3 pkt 6, art. 31 ust. 1a pkt 2 oraz
art. 103 ust. 3, sà zadaniami z zakresu
administracji rzàdowej.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535,
z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zadania, o których mowa w art. 18 ust. 6
pkt 2 i art. 46 ust. 2b, sà zadaniami z zakresu
administracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 18 w ust. 6 w pkt 2 oraz w art. 46
w ust. 2b, w ró˝nym przypadku, wyraz „wojewo-
da” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przy-
padku wyrazami „marsza∏ek województwa”.

Art. 10. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zadania marsza∏ka województwa, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 4 oraz w art. 26 ust. 1, sà
zadaniami z zakresu administracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 7 w ust. 2 i 4 oraz w art. 26 w ust. 1,
w ró˝nej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie
i przypadku wyrazami „marsza∏ek województwa”;

3) w art. 7 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W sprawach dotyczàcych wyra˝ania zgody,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, organem wy˝-
szego stopnia jest minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju wsi.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, admini-
stracj´ w zakresie ∏owiectwa sprawuje sa-
morzàd województwa jako zadanie z za-
kresu administracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 8 w ust. 3e, w art. 17 w ust. 2, w art. 44
w ust. 2, w ró˝nej liczbie i przypadku, wyraz „wo-
jewoda” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazami „marsza∏ek woje-
wództwa”;

3) w art. 18 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) blokadzie Êrodków finansowych na rachunku
bankowym, na rzecz w∏aÊciwego zarzàdu wo-
jewództwa, w wysokoÊci 4 % rocznego przy-
chodu z tytu∏u wykonywania przez przedsi´-
biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mo-
wa w art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku obroto-
wym poprzedzajàcym rok zawarcia umowy,
jednak nie mniej ni˝ równowartoÊç w z∏otych
20 000 euro obliczonà wed∏ug Êredniego kursu
walut obcych og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski ostatniego dnia miesiàca poprze-
dzajàcego miesiàc, w którym zosta∏a dokona-
na blokada Êrodków.”;

4) w art. 27 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Podzia∏u na obwody ∏owieckie oraz zmiany
granic tych obwodów dokonuje w obr´bie wo-
jewództwa w∏aÊciwy sejmik województwa,
w drodze uchwa∏y, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊ-
ciwego dyrektora regionalnej dyrekcji Paƒ-
stwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe i Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego,
a tak˝e w∏aÊciwej izby rolniczej.

2. Je˝eli obwód ∏owiecki ma si´ znajdowaç w ob-
szarze wi´cej ni˝ jednego województwa, uchwa-
∏´, o której mowa w ust. 1, podejmuje sejmik
województwa w∏aÊciwy dla przewa˝ajàcego ob-
szaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem woje-
wództwa w∏aÊciwym dla pozosta∏ego gruntu.”;

5) w art. 43 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) koniecznoÊç zapewnienia w sk∏adzie komisji

egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego, zarzàdu województwa,
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy
Paƒstwowe i Policji,”;

6) w art. 48 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub p∏odów
rolnych, którzy nie dokonali ich sprz´tu w ter-
minie odbiegajàcym wi´cej ni˝ 14 dni od dnia
zakoƒczenia okresu zbioru tego gatunku roÊlin
w danym regionie, okreÊlonego przez zarzàd
województwa;”;

7) w art. 50 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obwodów ∏owieckich polnych i obszarach nie-
wchodzàcych w sk∏ad obwodów ∏owieckich
odszkodowania wyp∏aca zarzàd województwa
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, 
z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Samorzàd województwa uczestniczy
w planowaniu zaopatrzenia w energi´
i paliwa na obszarze województwa w za-
kresie okreÊlonym w art. 19 ust. 5 oraz
bada zgodnoÊç planów zaopatrzenia
w energi´ i paliwa z politykà energetycz-
nà paƒstwa.”;

2) w art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Projekt za∏o˝eƒ podlega opiniowaniu przez sa-
morzàd województwa w zakresie koordynacji
wspó∏pracy z innymi gminami oraz w zakresie
zgodnoÊci z politykà energetycznà paƒstwa.”;

3) w art. 20:

a) uchyla si´ ust. 3,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W celu realizacji planu, o którym mowa
w ust. 1, gmina mo˝e zawieraç umowy
z przedsi´biorstwami energetycznymi.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 198 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 238, 
poz. 2390) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zadania samorzàdu województwa, o których
mowa w art. 15 ust. 2, art. 33 ust. 2 i 4 oraz
art. 34 ust. 1 pkt 2, sà zadaniami z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 15 w ust. 2, w art. 33 w ust. 4, w art. 34
w ust. 1 w pkt 2, w ró˝nym przypadku, wyraz 
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„wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nim przypadku wyrazami „marsza∏ek wojewódz-
twa”;

3) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sejmik województwa, na wniosek marsza∏ka
województwa, dzia∏ajàcego w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia oraz
z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa,
okreÊla w formie uchwa∏y ogólnà powierzch-
ni´ przeznaczanà corocznie pod uprawy maku
lub konopi w∏óknistych oraz rejonizacj´ tych
upraw.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
i Nr 109, poz. 925) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zadania samorzàdu województwa, o których
mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art. 97 ust. 3,
art. 98 ust. 5, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 ust. 1,
art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 114 ust. 3,
art. 122 ust. 8 i 9, art. 124a ust. 3 i 10, art. 124b
ust. 1—3 i 5, art. 140 ust. 4, art. 140g ust. 2, 
art. 140i i art. 140k, sà zadaniami z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 75a w ust. 1 w zdaniu wst´pnym,
w ust. 3, 5 i 9, w art. 110 w ust. 1 w pkt 10,
w art. 111 w ust. 1, w art. 112 w ust. 1, w art. 113
w ust. 1, w art. 122 w ust. 8, w art. 124a
w ust. 3 i 10, w art. 124b w ust. 1—3 i 5,
w art. 140g w ust. 2 i w art. 140k, w ró˝nym przy-
padku, wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „marsza∏ek
województwa”;

3) u˝yte w art. 97 w ust. 3, w art. 98 w ust. 5, w art. 114
w ust. 3, w art. 122 w ust. 9, w art. 140 w ust. 4 wy-
razy „wojewoda mazowiecki” zast´puje si´ wyra-
zami „marsza∏ek województwa mazowieckiego”;

4) art. 140i otrzymuje brzmienie:

„Art. 140i. W sk∏ad Wojewódzkiej Rady wchodzà:

1) przewodniczàcy — marsza∏ek woje-
wództwa;

2) zast´pcy przewodniczàcego:

a) wojewoda,

b) wojewódzki komendant Policji;

3) sekretarz — wskazany przez marsza∏-
ka województwa;

4) cz∏onkowie Wojewódzkiej Rady
wskazani przez wojewod´, zarzàd
województwa, zarzàdy powiatów,
wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast), komendanta wojewódzkiego
Policji, Komendanta Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, dyrektora w∏aÊciwe-
go oddzia∏u terenowego Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, zarzàd dróg wojewódzkich, 

zarzàdy dróg powiatowych, woje-
wódzkiego kuratora oÊwiaty.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002,
z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zadania samorzàdu województwa, o których
mowa w art. 13 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 22a
i art. 33a ust. 2, sà zadaniami z zakresu admini-
stracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 13 w ust. 1, w art. 22 w ust. 1 oraz
w art. 22a, w ró˝nym przypadku, wyraz „wojewo-
da” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przy-
padku wyrazami „marsza∏ek województwa”;

3) w art. 33a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sejmik województwa, po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody, organiza-
cji spo∏ecznej, której statutowym celem dzia-
∏ania jest ochrona zwierzàt, oraz Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego, okreÊli, w drodze
uchwa∏y, miejsce, warunki, czas i sposoby
ograniczenia populacji zwierzàt, o których mo-
wa w ust. 1.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏u-
gach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268
i Nr 273, poz. 2703) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

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

„Art. 2a. Zadania marsza∏ka województwa, o któ-
rych mowa w ustawie, sà zadaniami z za-
kresu administracji rzàdowej.

Art. 2b. Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki jest
organem wy˝szego stopnia w stosunku
do marsza∏ka województwa w sprawach,
o których mowa w art. 9 ust. 3, w art. 24
ust. 1, w art. 28 ust. 1, w art. 39a ust. 3,
w art. 42 ust. 1, oraz od decyzji marsza∏ka
województwa o odmowie wpisu do reje-
stru, o którym mowa w art. 4 ust. 1.”;

2) u˝yty w art. 5 w ust. 1 w pkt 3, w ust. 4 i 5,
w art. 7 w ust. 1 i 2, w art. 8 w ust. 1, 5, 6 i 9,
w art. 9 w ust. 1—3, w art. 10a w pkt 2, w art. 23
w ust. 2, w art. 24 w ust. 1, w art. 24a w ust. 1—3,
w art. 25 w ust. 1 i 2, w art. 26 w ust. 2, w art. 27
w pkt 3, w art. 28 w ust. 1—4, w art. 29 w ust. 3—5,
w art. 32 w ust. 3, w art. 34 w ust. 1
w pkt 1 i w ust. 2, w art. 38 w ust. 1, w art. 39
w ust. 2 oraz w art. 39a w ust. 2 i 7, w ró˝nej licz-
bie i przypadku, wyraz „wojewoda” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyra-
zami „marsza∏ek województwa”.

Art. 17. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
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Nr 80, poz. 872, z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 22;

2) w za∏àczniku uchyla si´ pkt 19.

Art. 18. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o gru-
pach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r.
Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1694)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yty w art. 7 w ust. 1, w art. 9 w ust. 1, 4 i 5,
w art. 10, w art. 11, w art. 12 w ust. 1—3 i 10 oraz
w art. 13, w ró˝nym przypadku, wyraz „wojewo-
da” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przy-
padku wyrazami „marsza∏ek województwa”;

2) w art. 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa jest
organem wy˝szego stopnia w sprawach,
o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 10 i 11.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zadania marsza∏ka województwa okreÊlone

w rozdziale 3 sà zadaniami z zakresu admi-
nistracji rzàdowej.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yty w art. 30 w ust. 2 w pkt 1, w art. 49
w ust. 5 pkt 1, w art. 91 w ust. 3 i 3a, w art. 94
w ust. 2, w art. 95 w ust. 1, w art. 162 w ust. 3, 6 i 7,
w art. 163 w ust. 3 w pkt 4 i 5, w ust. 6 i 8,
w art. 212 w ust. 2, w art. 346 w ust. 1, w art. 395
w ust. 4, w art. 396 w ust. 1 i 3 w pkt 1, w ust. 4 i 5,
w art. 397 w ust. 2, w art. 426 w ust. 2 i 5,
w art. 428 w ust. 1, w art. 430 w ust. 2, w art. 434,
w art. 435 w ust. 2, 3, 5 i 6, w art. 437 w ust. 1,
4 i 8 oraz w art. 441 w ust. 1, 2 i 4, w ró˝nej liczbie
i przypadku, wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝y-
tymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„marsza∏ek województwa”;

2) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1,
sejmik województwa, w terminie 15 miesi´cy

od dnia otrzymania wyników oceny poziomu
substancji w powietrzu i klasyfikacji stref,
o których mowa w art. 89, po zasi´gni´ciu opi-
nii w∏aÊciwych starostów, okreÊla, w drodze
uchwa∏y, program ochrony powietrza majàcy
na celu osiàgni´cie dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu.”;

3) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. Sejmik województwa mo˝e, w drodze
uchwa∏y, w celu zapobie˝enia negatyw-
nemu oddzia∏ywaniu na Êrodowisko lub
na zabytki okreÊliç dla terenu wojewódz-
twa bàdê jego cz´Êci rodzaje lub jakoÊç
paliw dopuszczonych do stosowania,
a tak˝e sposób realizacji i kontroli tego
obowiàzku.”;

4) w art. 119 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla terenów, o których mowa w art. 117
ust. 2 pkt 1 i ust. 3, programy uchwala rada
powiatu, a dla terenów, o których mowa
w art. 117 ust. 2 pkt 2, programy okreÊla,
w drodze uchwa∏y, sejmik województwa.”;

5) w art. 135 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obszar ograniczonego u˝ytkowania dla przed-
si´wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, o którym mowa w art. 51
ust. 1 pkt 1, lub dla zak∏adów, lub innych
obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja,
która jest kwalifikowana jako takie przedsi´-
wzi´cie, tworzy sejmik województwa, w dro-
dze uchwa∏y.”;

6) w art. 376 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmie-
niu:

„2a) sejmik województwa,

2b) marsza∏ek województwa,”;

7) po art. 377 dodaje si´ art. 377a w brzmieniu:

„Art. 377a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska jest organem wy˝szego stopnia
w stosunku do marsza∏ka wojewódz-
twa w sprawach, o których mowa
w art. 95 ust. 1, art. 378 ust. 2a,
art. 434, art. 435 ust. 3 i 6 oraz art. 441
ust. 1 i 4.”;

8) w art. 378: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda jest w∏aÊciwy w sprawach przed-
si´wzi´ç i zdarzeƒ na terenach zamkni´-
tych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Marsza∏ek województwa jest w∏aÊciwy
w sprawach:

1) przedsi´wzi´ç i zdarzeƒ na terenach za-
k∏adów, gdzie jest eksploatowana insta-
lacja, która jest kwalifikowana jako
przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco od-
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dzia∏ywaç na Êrodowisko, dla którego
sporzàdzenie raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko jest obo-
wiàzkowe,

2) przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla którego
sporzàdzenie raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko jest obo-
wiàzkowe, realizowanego na terenach
innych ni˝ wymienione w pkt 1.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Zadania samorzàdu województwa, o któ-

rych mowa w ust. 2a, art. 30 ust. 2 pkt 1,
art. 49 ust. 5 pkt 1, art. 91 ust. 1, 3 i 3a,
art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119
ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 162 ust. 3, 6 i 7,
art. 395 ust. 4, art. 396 ust. 1, 2, 3 pkt 1,
ust. 4 i 5, art. 397 ust. 2, art. 426 ust. 2 i 5,
art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434,
art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 437 ust. 1, 2,
4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, sà zadaniami
z zakresu administracji rzàdowej.”;

9) w art. 396 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczàcego wojewódzkiej komisji, za-
st´pc´ przewodniczàcego, sekretarza i cz∏on-
ków komisji, w liczbie od 20 do 40, powo∏uje
i odwo∏uje marsza∏ek województwa w porozu-
mieniu z wojewodà spoÊród przedstawicieli na-
uki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.”;

10) w art. 397 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Krajowej Ko-
misji pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa,
której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska.”;

11) w art. 437:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sk∏ad komisji wchodzi po jednej osobie
delegowanej przez wojewódzkiego inspek-
tora ochrony Êrodowiska, marsza∏ka woje-
wództwa i wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, z zastrze˝eniem ust. 3, dysponujàcej
wiedzà fachowà w dziedzinie ochrony Êro-
dowiska.”,

b) uchyla si´ ust. 9.

Art. 20. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.14)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska jest organem wy˝szego stopnia
w stosunku do marsza∏ka wojewódz-

twa w sprawach, o których mowa
w art. 13 ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 1,
art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 29,
art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 pkt 1 i ust. 5.

2. Zadania samorzàdu województwa,
o których mowa w art. 13 ust. 4, art. 19
ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 24 ust. 2 pkt 1,
art. 26 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 49
ust. 2 i 4, art. 37 ust. 6, art. 53
ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1
i ust. 5, sà zadaniami z zakresu admini-
stracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 13 w ust. 4, w art. 29 w ust. 3 oraz
w art. 49 w ust. 2 i 4, w ró˝nej liczbie i przypadku,
wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marsza∏ek
województwa”;

3) w art. 18 w ust. 4, w art. 19 w ust. 6, w art. 22 w ust. 2,
w art. 24 w ust. 9, w art. 26 w ust. 7 i w art. 30
w ust. 7 skreÊla si´ wyrazy „wojewoda lub”;

4) w art. 19:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) marsza∏ek województwa — dla przedsi´-

wzi´ç lub instalacji, o których mowa
w art. 378 ust. 2a ustawy — Prawo ochrony
Êrodowiska,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Marsza∏ek województwa zatwierdza pro-

gram gospodarki odpadami niebezpieczny-
mi, po zasi´gni´ciu opinii wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów
niebezpiecznych.”;

5) w art. 24 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) marsza∏ek województwa — dla przedsi´wzi´ç
lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska,”;

6) w art. 26:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) marsza∏ek województwa — dla przedsi´-

wzi´ç lub instalacji, o których mowa
w art. 378 ust. 2a ustawy — Prawo ochrony
Êrodowiska,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Marsza∏ek województwa wydaje zezwolenie

na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie od-
zysku lub unieszkodliwiania odpadów, po za-
si´gni´ciu opinii wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.”;

7) w art. 37 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na podstawie zbiorczych zestawieƒ danych,
o których mowa w ust. 1 i 2, informacji uzyska-
nych od starostów oraz sprawozdaƒ i informa-
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cji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recy-
klingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458),
marsza∏ek województwa prowadzi wojewódz-
kà baz´ danych, dotyczàcà wytwarzania i go-
spodarowania odpadami wraz z rejestrem
udzielanych zezwoleƒ w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami oraz sporzàdza
raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.”;

8) w art. 53 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) marsza∏ek województwa — dla przedsi´wzi´ç

lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska,”;

9) w art. 54 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) marsza∏ek województwa — dla przedsi´wzi´ç

lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska,”.

Art. 21. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.15)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Zadania marsza∏ka województwa, o których

mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 140 ust. 2, sà
zadaniami z zakresu administracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 15 w ust. 2 w pkt 2 i w art. 140 w ust. 2,
w ró˝nym przypadku, wyraz „wojewoda” zast´pu-
je si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyraza-
mi „marsza∏ek województwa”.

Art. 22. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088,
z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 51 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda dzia∏ajàcy za poÊrednictwem woje-

wódzkiego inspektora transportu drogowego,
zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”,
jako kierownika wojewódzkiej inspekcji trans-
portu drogowego wchodzàcej w sk∏ad woje-
wódzkiej administracji zespolonej.”;

2) w art. 53 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Wojewódzkiego inspektora powo∏uje i odwo-

∏uje wojewoda w porozumieniu z G∏ównym In-
spektorem.

5. Zast´pc´ wojewódzkiego inspektora powo∏uje
i odwo∏uje wojewoda na wniosek wojewódz-
kiego inspektora.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z póên. zm.17))
w art. 197 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek w∏aÊciwej jednostki samorzàdu tery-
torialnego Prezes Urz´du mo˝e zarzàdziç, aby
okreÊlona trasa o stosunkowo nieznacznym ru-
chu, lecz wa˝na dla miasta lub regionu, by∏a ob-
s∏ugiwana na zasadzie obowiàzku u˝ytecznoÊci
publicznej, z zachowaniem przez przewoênika
okreÊlonych wymagaƒ dotyczàcych w szczególno-
Êci ciàg∏oÊci i regularnoÊci przewozów, zdolnoÊci
przewozowej i poziomu op∏at za przewozy, og∏a-
szajàc ten fakt w dzienniku urz´dowym Urz´du.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Zadania marsza∏ka województwa, o których

mowa w ustawie, sà zadaniami z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 2 w ust. 1, w art. 5 w ust. 5, w art. 7
w ust. 2, w art. 8, w art. 14 w ust. 2, w art. 15
w ust. 1, w art. 16 w ust. 1, w art. 17 w ust. 1,
w art. 19 w ust. 1, w art. 20 w ust. 4, w art. 24
w ust. 1 i 3, w art. 28 w ust. 1, w art. 29, w art. 30
w ust. 1 oraz w art. 32 w ust. 1 i 2, w ró˝nym przy-
padku, wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „marsza∏ek
województwa”.

Art. 25. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z póên. zm.18)) u˝yty w art. 29
w ust. 5 oraz w art. 33 w ust. 1, w ró˝nej liczbie i przy-
padku, wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „mar-
sza∏ek województwa”.

Art. 26. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143,
z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zadania marsza∏ka województwa, o których
mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, 4 i 5,
art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 7, sà zadaniami
z zakresu administracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 4 w ust. 1, w art. 5 w ust. 4 i 5,
w art. 6 w ust. 1 i 2 oraz w art. 13 w ust. 7, w ró˝-
nej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zast´-
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puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypad-
ku wyrazami „marsza∏ek województwa”;

3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Status Centrum przyznaje marsza∏ek woje-
wództwa w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie wniosku, o którym mowa
w art. 4, sk∏adanego w terminie 30 kwietnia
i 30 wrzeÊnia danego roku.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o na-
siennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703)
w art. 34:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rejon zamkni´ty, o którym mowa w ust. 1,
tworzy si´ na wniosek zarzàdu województwa,
po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Euro-
pejskiej.”;

2) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zadanie zarzàdu województwa, o którym mo-
wa w ust. 2, jest zadaniem z zakresu admini-
stracji rzàdowej.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o or-
ganizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U.
Nr 223, poz. 2221, z póên. zm.19)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

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

„Art. 1a. Zadania marsza∏ka województwa okreÊ-
lone w niniejszej ustawie sà zadaniami
z zakresu administracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 2 w ust. 1 i 2, w art. 3, w art. 7
w ust. 1—3 i 10, w art. 8 w ust. 2 w pkt 2, w art. 13
w ust. 1 w pkt 6, w art. 20 w ust. 4 i 5, w art. 29
w ust. 1 i 2, w art. 30 w ust. 3 oraz w art. 31
w ust. 1 w pkt 2, w ró˝nym przypadku, wyraz „wo-
jewoda” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „marsza∏ek województwa”;

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

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
jest organem wy˝szego stopnia w stosunku do
marsza∏ka województwa w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1.”;

4) w art. 20 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
jest organem wy˝szego stopnia w stosunku do
marsza∏ka województwa w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 4.”;

5) w art. 29 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
jest organem wy˝szego stopnia w stosunku do
marsza∏ka województwa w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.20))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. Do zadaƒ z zakresu administracji rzà-
dowej realizowanych przez samorzàd
województwa nale˝y:
1) stwierdzanie zgodnoÊci programów

naprawczych w zakresie osiàgania
standardów w jednostkach organi-
zacyjnych pomocy spo∏ecznej oraz
ocena stopnia ich realizacji;

2) wydawanie i cofanie zezwoleƒ lub
zezwoleƒ warunkowych na prowa-
dzenie domów pomocy spo∏ecznej
oraz wydawanie i cofanie zezwo-
leƒ na prowadzenie placówek za-
pewniajàcych ca∏odobowà opiek´
osobom niepe∏nosprawnym, prze-
wlekle chorym lub osobom w po-
desz∏ym wieku, w tym prowadzo-
nych na podstawie przepisów
o dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) prowadzenie rejestru domów po-
mocy spo∏ecznej, placówek zapew-
niajàcych ca∏odobowà opiek´ oso-
bom niepe∏nosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w pode-
sz∏ym wieku, w tym prowadzonych
na podstawie przepisów o dzia∏al-
noÊci gospodarczej, placówek opie-
kuƒczo-wychowawczych i oÊrod-
ków adopcyjno-opiekuƒczych;

4) koordynowanie dzia∏aƒ w zakresie
integracji osób posiadajàcych sta-
tus uchodêcy, w szczególnoÊci
w zakresie wskazania miejsca za-
mieszkania uchodêcy;

5) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze
starostami powiatów prowadzà-
cych oÊrodki adopcyjno-opiekuƒ-
cze, oÊrodka prowadzàcego bank
danych o dzieciach oczekujàcych
na przysposobienie i kandydatach
zakwalifikowanych do pe∏nienia
funkcji rodziny zast´pczej oraz
o rodzinach zg∏aszajàcych goto-
woÊç przysposobienia dziecka.

2. Ârodki na realizacj´ zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, zapewnia bud˝et paƒ-
stwa.”;

2) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Do zadaƒ wojewody nale˝y:
1) ustalanie sposobu wykonywania za-

daƒ z zakresu administracji rzàdowej
realizowanych przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego;
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2) realizacja lub zlecanie jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego lub podmio-
tom niepublicznym zadaƒ wynikajà-
cych z programów rzàdowych;

3) nadzór nad realizacjà zadaƒ samorzà-
du gminnego, powiatowego i woje-
wództwa, w tym nad jakoÊcià dzia∏al-
noÊci jednostek organizacyjnych po-
mocy spo∏ecznej oraz nad jakoÊcià
us∏ug, dla których minister w∏aÊciwy
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
okreÊli∏ standardy, w tym standardy
opieki i wychowania, a tak˝e nad zgod-
noÊcià zatrudnienia pracowników jed-
nostek organizacyjnych pomocy spo-
∏ecznej z wymaganymi kwalifikacjami;

4) kontrola jakoÊci us∏ug, o których mo-
wa w pkt 3, wykonywanych przez pod-
mioty niepubliczne na podstawie
umowy z organami administracji rzà-
dowej i samorzàdowej;

5) kontrola placówek zapewniajàcych ca-
∏odobowà opiek´ osobom niepe∏no-
sprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podesz∏ym wieku, w tym
prowadzonych na podstawie przepi-
sów o dzia∏alnoÊci gospodarczej, w za-
kresie standardów us∏ug socjalno-by-
towych i przestrzegania praw tych
osób;

6) sporzàdzanie sprawozdaƒ oraz przeka-
zywanie ich ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
równie˝ w wersji elektronicznej, z za-
stosowaniem systemu informatyczne-
go;

7) realizacja zadaƒ okreÊlanych przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego w zakresie utrzy-
mania i rozwoju systemu informatycz-
nego w jednostkach organizacyjnych
pomocy spo∏ecznej w województwie
oraz wspó∏finansowanie i sprawowa-
nie nadzoru nad jego funkcjonowa-
niem;

8) ocena stanu i efektywnoÊci pomocy
spo∏ecznej.”;

3) w art. 23:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) monitorowanie standardów, o których mo-
wa w art. 22 pkt 3;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, standardy wymagaƒ homologacyjnych
i tryb homologacji systemów informatycz-
nych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17,
art. 19 pkt 17, art. 21 pkt 7, art. 22 pkt 6, sto-
sowanych w jednostkach organizacyjnych
pomocy spo∏ecznej, przez wskazanie rodza-

jów oprogramowania obj´tych procedurami
homologacji, ogólnego zakresu wymagaƒ
homologacyjnych, sposobu og∏aszania wy-
magaƒ, warunków zg∏aszania oprogramo-
wania do homologacji, przebiegu procedury
homologacji, majàc na uwadze jednorod-
noÊç zakresu i rodzaju danych, która umo˝li-
wia ich scalanie w zbiór centralny.”;

4) u˝yty w art. 57 w ust. 1—3, 6 i 7, w art. 67
w ust. 1—3 oraz w art. 84 w ust. 2, w ró˝nym przy-
padku, wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „marsza∏ek
województwa”;

5) w art. 83 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy wyznaczony
przez marsza∏ka województwa w trybie 
okreÊlonym w art. 21a ust. 1 pkt 5 prowadzi
bank danych o rodzinach zakwalifikowanych
do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej, rodzi-
nach zg∏aszajàcych gotowoÊç przysposobienia
dziecka oraz dzieciach oczekujàcych na przy-
sposobienie, w granicach województwa.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajo-
wym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) (Dz. U.
Nr 70, poz. 631) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) samorzàd województwa, jako zadanie z zakre-
su administracji rzàdowej;”;

2) u˝yty w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 wyraz „wojewoda” za-
st´puje si´ wyrazami „marsza∏ek województwa”;

3) u˝yty w art. 7 w ust. 1 i 2, w ró˝nym przypadku,
wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednim przypadku wyrazami „marsza∏ek woje-
wództwa”.

Art. 31. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.21)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Do zadaƒ z zakresu administracji rzà-
dowej realizowanych przez samorzàd
województwa nale˝y:
1) sprawowanie kontroli w zakresie

okreÊlonym w art. 116;
2) ustalanie kryteriów wydawania

przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cu-
dzoziemców; kryteria te nie mogà
zawieraç wymagaƒ dyskryminujà-
cych kandydatów ze wzgl´du na
p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ra-
s´, narodowoÊç, orientacj´ seksual-
nà, przekonania polityczne i wyzna-
nie religijne ani ze wzgl´du na przy-
nale˝noÊç zwiàzkowà;
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3) wydawanie przyrzeczeƒ i zezwoleƒ
na prac´ cudzoziemców.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
podlegajà og∏oszeniu w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym.

3. W sprawach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, organem odwo∏awczym
jest minister w∏aÊciwy do spraw pracy.”;

2) w art. 10:

a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 1, 2 i 5,

b) uchyla si´ ust. 3;

3) w art. 87 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Cudzoziemiec mo˝e wykonywaç prac´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli posiada ze-
zwolenie na prac´ wydane przez marsza∏ka woje-
wództwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ pra-
codawcy.”;

4) w art. 88:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada od-
powiednià wiz´ lub zezwolenie na zamiesz-
kanie na czas oznaczony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, marsza∏ek wojewódz-
twa wydaje decyzj´ w sprawie zezwolenia
na prac´. Marsza∏ek województwa wydaje
decyzj´ w sprawie zezwolenia na prac´ tak-
˝e na podstawie dokumentu podró˝y lub ze-
zwoleƒ, o których mowa w przepisach o za-
sadach i warunkach wjazdu i pobytu obywa-
teli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, lub na podstawie
tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci
cudzoziemca i zaÊwiadczenia potwierdzajà-
cego okres, jaki up∏ynà∏ od dnia wszcz´cia
post´powania o nadanie statusu uchodêcy,
i okolicznoÊç, ˝e przed∏u˝enie post´powania
nie nastàpi∏o z przyczyn le˝àcych po stronie
cudzoziemca.”,

b) w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 — wyst´puje
pracodawca zagraniczny; decyzj´ w sprawie
przyrzeczenia i zezwolenia na prac´ wydaje
marsza∏ek województwa w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce realizacji us∏ugi eksportowej;

3) o których mowa w ust. 3 — wyst´puje pra-
codawca zagraniczny lub podmiot, u które-
go b´dzie wykonywane zadanie okreÊlone
przez delegujàcego; decyzj´ w sprawie przy-
rzeczenia i zezwolenia na prac´ wydaje mar-
sza∏ek województwa w∏aÊciwy ze wzgl´du
na siedzib´ podmiotu, u którego b´dzie wy-
konywane zadanie.”,

c) ust. 6—9 otrzymujà brzmienie:

„6. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzo-
ziemca w jednostkach podleg∏ych ministro-

wi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, ministrowi w∏aÊ-
ciwemu do spraw kultury fizycznej i sportu,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw nauki, mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw turystyki,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw szkolnic-
twa wy˝szego, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zdrowia, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw oÊwiaty i wychowania oraz Prezeso-
wi Polskiej Akademii Nauk wydaje marsza-
∏ek województwa, je˝eli zosta∏y spe∏nione
warunki okreÊlone w przepisach ustawy
oraz w odr´bnych przepisach.

7. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ wydaje
pracodawcy marsza∏ek województwa,
uwzgl´dniajàc sytuacj´ na lokalnym rynku
pracy oraz kryteria, o których mowa
w art. 8a ust. 1 pkt 2. Marsza∏ek wojewódz-
twa mo˝e, w przypadkach uzasadnionych sy-
tuacjà na rynku pracy, ograniczyç rodzaj pra-
cy do czynnoÊci zarzàdzajàcych i reprezenta-
cji podmiotu. Marsza∏ek województwa mo˝e
tak˝e uwzgl´dniç przydatnoÊç podmiotu dla
rynku pracy i gospodarki.

8. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzo-
ziemca sà wydawane na wniosek pracodaw-
cy, na czas okreÊlony, dla okreÊlonego cu-
dzoziemca i pracodawcy, na okreÊlone sta-
nowisko lub rodzaj wykonywanej pracy. Ze-
zwolenie jest wydawane na warunkach
okreÊlonych w przyrzeczeniu, na okres nie
d∏u˝szy ni˝ czas pobytu okreÊlony w odpo-
wiedniej wizie lub nie d∏u˝szy ni˝ okres wa˝-
noÊci zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub zezwolenia, o którym mowa
w przepisach o zasadach i warunkach wjaz-
du i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich ro-
dzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub okres wskazany w zaÊwiadczeniu wyda-
nym na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176,
z póên. zm.22)). W przypadku gdy wydane
zosta∏o przyrzeczenie, zezwolenie wydaje
si´ po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia
pracodawcy o dacie rozpocz´cia wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemca. Data rozpocz´-
cia wykonywania przez cudzoziemca pracy
nie mo˝e byç wczeÊniejsza ni˝ data wydania
decyzji w sprawie zezwolenia na prac´. Na
wniosek pracodawcy marsza∏ek wojewódz-
twa mo˝e przed∏u˝yç przyrzeczenie i zezwo-
lenie na prac´ cudzoziemca.

9. Na wniosek w∏aÊciwego urz´du skarbowe-
go, Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub
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konsula marsza∏ek województwa przekazuje
kopie wydanych decyzji.”,

d) ust. 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„11. Je˝eli odr´bne przepisy uzale˝niajà mo˝li-
woÊç zajmowania okreÊlonego stanowiska,
wykonywania zawodu lub prowadzenia innej
dzia∏alnoÊci od uzyskania zgody w∏aÊciwego
organu, pracodawca przed wystàpieniem do
marsza∏ka województwa jest obowiàzany
uzyskaç takà zgod´.

12. Przyrzeczenie lub zezwolenie na prac´ podle-
gajà uchyleniu przez marsza∏ka wojewódz-
twa, je˝eli:

1) cudzoziemiec wykonuje prac´ nielegalnie;

2) cudzoziemiec utraci∏ uprawnienia do wy-
konywania pracy;

3) uleg∏y zmianie okolicznoÊci lub dowody
odnoszàce si´ do wydanej decyzji;

4) usta∏a przyczyna, dla której zosta∏o udzie-
lone zezwolenie na prac´;

5) cudzoziemiec wykonujàcy za pracodawc´
b´dàcego jednostkà organizacyjnà czynno-
Êci w sprawach z zakresu prawa pracy na-
rusza to prawo; uchylenie przyrzeczenia
lub zezwolenia na prac´ w przypadku naru-
szenia przepisów prawa pracy nast´puje
na wniosek w∏aÊciwego inspektora pracy.”,

e) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy i marsza-
∏ek województwa gromadzà i przetwarzajà
dane dotyczàce cudzoziemców, wydawania
zezwoleƒ na prac´, kontroli przestrzegania
przepisów ustawy i toczàcych si´ w tych spra-
wach post´powaƒ, w zakresie niezb´dnym
do realizacji przepisów ustawy.”;

5) w art. 90 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, przypadki,
w których przyrzeczenie i zezwolenie na prac´
cudzoziemca sà wydawane przez marsza∏ka
województwa bez wzgl´du na sytuacj´ na lo-
kalnym rynku pracy i kryteria, o których mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 2, kierujàc si´ w szczególno-
Êci zasadà wzajemnoÊci.”;

6) w art. 116:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Marsza∏ek województwa sprawuje kontrol´
przestrzegania:

1) legalnoÊci zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej, wykonywania dzia∏alnoÊci
oraz wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców;

2) obowiàzku informowania powiatowych
urz´dów pracy o zatrudnianiu bezrobot-
nego lub powierzeniu mu wykonywania
innej pracy zarobkowej;

3) obowiàzku informowania powiatowych
urz´dów pracy przez bezrobotnych
o podj´ciu zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej lub dzia∏alnoÊci;

4) obowiàzku op∏acania sk∏adek na Fundusz
Pracy;

5) obowiàzku dokonania wpisu do rejestru
agencji zatrudnienia w przypadku prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci, której prowadzenie
jest uzale˝nione od uzyskania wpisu do
rejestru agencji zatrudnienia;

6) obowiàzku prowadzenia agencji zatrud-
nienia zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w ustawie.”,

b) ust. 3a i 3b otrzymujà brzmienie:

„3a. Marsza∏ek województwa w celu przepro-
wadzenia kontroli wykonuje czynnoÊci
wst´pne polegajàce na ustaleniu nazwy
kontrolowanej jednostki, okresu kontroli
oraz faktu przeprowadzania kontroli w kon-
trolowanej jednostce przez inny organ kon-
trolny. Wykonujàcy czynnoÊci wst´pne sà
obowiàzani do okazania kontrolowanej
jednostce legitymacji s∏u˝bowej.

3b. Marsza∏ek województwa po zakoƒczeniu
czynnoÊci wst´pnych przeprowadza kon-
trol´, o której mowa w ust. 1.”;

7) art. 117 i 118 otrzymujà brzmienie:

„Art. 117. 1. Marsza∏ek województwa w zakresie
ustalonym w art. 116 ust. 1 oraz orga-
ny celne w zakresie okreÊlonym w od-
r´bnych przepisach wspó∏dzia∏ajà
w szczególnoÊci ze zwiàzkami zawo-
dowymi, organizacjami pracodaw-
ców, Paƒstwowà Inspekcjà Pracy, Po-
licjà, Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, Stra˝à Granicznà oraz urz´dami
kontroli skarbowej.

2. Organy Policji, w razie uzasadnionej
potrzeby oraz w celu zapewnienia bez-
pieczeƒstwa kontrolujàcym, sà obo-
wiàzane, na wniosek w∏aÊciwego
marsza∏ka województwa lub odpo-
wiednio organu celnego, do udziele-
nia stosownej pomocy.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, organizacj´ i tryb prze-
prowadzania przez marsza∏ków woje-
wództw i organy celne kontroli oraz
sposób ich wspó∏dzia∏ania z innymi
organami, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç zapewnienia sprawnoÊci i sku-
tecznoÊci wykonywanej kontroli.
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Art. 118. 1. Marsza∏ek województwa przekazuje
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
pracy w terminie do dnia 31 stycznia
wyniki przeprowadzonych w roku po-
przednim kontroli oraz ich ocen´.

2. Marsza∏ek województwa niezw∏ocz-
nie powiadamia ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy o przypadkach naru-
szenia warunków prowadzenia agen-
cji zatrudnienia okreÊlonych w usta-
wie.

3. Marsza∏ek województwa niezw∏ocz-
nie powiadamia w∏aÊciwego starost´
o stwierdzonych przypadkach naru-
szenia przepisów ustawy przez bezro-
botnego oraz przez pracodawc´.”.

Art. 32. Odwo∏ania od decyzji starostów, wyda-
nych w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci admini-
stracji geologicznej, rozpatrujà samorzàdowe kolegia
odwo∏awcze, je˝eli zosta∏y wszcz´te a niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 33. 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. pracownicy
urz´dów wojewódzkich, wykonujàcy do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy zadania i kompetencje podlegajàce
przekazaniu jednostkom samorzàdu terytorialnego,
stajà si´ odpowiednio pracownikami urz´du marsza∏-
kowskiego lub starostwa powiatowego, z zastrze˝e-
niem art. 34.

2. Pracodawca jest obowiàzany w terminie 7 dni
od dnia og∏oszenia ustawy zawiadomiç na piÊmie pra-
cowników wykonujàcych zadania i kompetencje pod-
legajàce przekazaniu na podstawie ustawy o zmia-
nach, jakie majà nastàpiç w zakresie ich stosunku pra-
cy. Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje si´ od-
powiednio. 

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mo-
wa w ust. 1, wygasa z dniem 30 czerwca 2006 r., je˝e-
li przed up∏ywem tego terminu nie zostanà im zapro-
ponowane nowe warunki pracy lub p∏acy na dalszy
okres albo w razie nieprzyj´cia do dnia 15 czerwca
2006 r. nowych warunków pracy lub p∏acy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem. Prze-
pis art. 411 Kodeksu pracy stosuje si´ odpowiednio.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowu-
jà uprawnienia pracownicze wynikajàce z aktów, na
podstawie których powsta∏ ich stosunek pracy przed
dniem 1 stycznia 2006 r., do dnia:

1) 15 czerwca 2006 r., je˝eli przyj´li proponowane
warunki pracy lub p∏acy na dalszy okres, albo

2) wygaÊni´cia stosunku pracy, o którym mowa
w ust. 3, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4.

Art. 34. 1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. pracownicy
urz´dów wojewódzkich, wykonujàcy do dnia 31 grud-
nia 2007 r. zadania i kompetencje podlegajàce przeka-
zaniu jednostkom samorzàdu terytorialnego, okreÊlo-
ne w ustawach, o których mowa w art. 19—21, stajà
si´ odpowiednio pracownikami urz´du marsza∏kow-
skiego lub starostwa powiatowego.

2. Pracodawca jest obowiàzany do dnia 1 wrzeÊnia
2007 r. zawiadomiç na piÊmie pracowników wykonujà-
cych zadania i kompetencje podlegajàce przekazaniu
na podstawie ustawy o zmianach, jakie majà nastàpiç
w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 Ko-
deksu pracy stosuje si´ odpowiednio. 

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mo-
wa w ust. 1, wygasa z dniem 30 czerwca 2008 r., je˝e-
li przed up∏ywem tego terminu nie zostanà im zapro-
ponowane nowe warunki pracy lub p∏acy na dalszy
okres albo w razie nieprzyj´cia do dnia 15 czerwca
2008 r. nowych warunków pracy lub p∏acy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem. Prze-
pis art. 411 Kodeksu pracy stosuje si´ odpowiednio.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowu-
jà uprawnienia pracownicze wynikajàce z aktów, na
podstawie których powsta∏ ich stosunek pracy przed
dniem 1 stycznia 2008 r., do dnia:

1) 15 czerwca 2008 r., je˝eli przyj´li proponowane
warunki pracy lub p∏acy na dalszy okres, albo

2) wygaÊni´cia stosunku pracy, o którym mowa
w ust. 3, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4.

Art. 35. Pracodawca w terminie do dnia 15 listopa-
da 2005 r. przygotuje imienne wykazy osób wykonujà-
cych zadania i kompetencje podlegajàce przekazaniu
z dniem 1 stycznia 2006 r. i przeka˝e je odpowiednio
organowi przejmujàcemu te zadania i kompetencje na
podstawie ustawy. 

Art. 36. Pracodawca w terminie do dnia 15 listopa-
da 2007 r. przygotuje imienne wykazy osób wykonujà-
cych zadania i kompetencje podlegajàce przekazaniu
z dniem 1 stycznia 2008 r. i przeka˝e je odpowiednio
organowi przejmujàcemu te zadania i kompetencje na
podstawie ustawy.

Art. 37. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób i tryb post´powania z pracownikami wyko-
nujàcymi zadania lub kompetencje podlegajàce
przekazaniu jednostkom samorzàdu terytorialnego,

2) sposób ustalania liczby etatów podlegajàcych
przekazaniu jednostkom samorzàdu terytorialnego

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia sprawne-
go i efektywnego wykonywania przekazanych zadaƒ
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i kompetencji przez jednostki samorzàdu terytorial-
nego. 

Art. 38. 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. mienie Skar-
bu Paƒstwa, niezb´dne do wykonywania zadaƒ podle-
gajàcych przekazaniu ustawà z tym dniem, staje si´
z mocy prawa mieniem w∏aÊciwej jednostki samorzà-
du terytorialnego.

2. Z dniem 1 stycznia 2008 r. mienie Skarbu Paƒ-
stwa, niezb´dne do wykonywania zadaƒ podlegajà-
cych przekazaniu ustawà z tym dniem, staje si´ z mo-
cy prawa mieniem w∏aÊciwej jednostki samorzàdu te-
rytorialnego.

3. Do dnia 15 listopada 2005 r. wojewodowie spo-
rzàdzà wykazy mienia Skarbu Paƒstwa, o którym mo-
wa w ust. 1.

4. Do dnia 15 listopada 2007 r. wojewodowie spo-
rzàdzà wykazy mienia Skarbu Paƒstwa, o którym mo-
wa w ust. 2.

5. Koszty uregulowania stanu prawnego mienia
przekazywanego jednostkom samorzàdu terytorialne-
go ponosi Skarb Paƒstwa.

Art. 39. 1. Nabycie mienia, o którym mowa
w art. 38 ust. 1 i 2, stwierdza wojewoda w drodze de-
cyzji. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy o samorzàdzie wo-
jewództwa nie stosuje si´.

2. Nabycie przez jednostki samorzàdu terytorialne-
go mienia Skarbu Paƒstwa niezb´dnego do wykony-
wania zadaƒ podlegajàcych przekazaniu ustawà na-
st´puje wraz z ograniczonymi prawami rzeczowymi,
które ujawnia si´ w decyzji o przekazaniu. Ich ujawnie-
nie nie narusza praw osób trzecich.

3. Organem odwo∏awczym w sprawach nabycia
mienia, o którym mowa w ust. 2, jest minister w∏aÊci-
wy do spraw Skarbu Paƒstwa. 

4. Przekazanie mienia w∏aÊciwej jednostce samo-
rzàdu terytorialnego jest nieodp∏atne oraz wolne od
podatków i op∏at.

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do zobowià-
zaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych z dzia∏alnoÊci orga-
nów w∏adajàcych przekazywanym mieniem, powsta-
∏ych przed dniem jego przej´cia przez w∏aÊciwà jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego.

Art. 40. Do post´powania w sprawie przekazania
mienia w∏aÊciwej jednostce samorzàdu terytorialne-
go, w drodze decyzji, stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy Kodeksu post´powania administracyjnego. 

Art. 41. 1. Ostateczna decyzja o przekazaniu w∏a-
Êciwej jednostce samorzàdu terytorialnego praw, któ-
re sà lub mogà byç ujawnione w ksi´dze wieczystej,
stanowi podstaw´ do wpisu w ksi´dze wieczystej.

2. Post´powanie w przedmiocie wpisu jest wolne
od op∏at sàdowych. 

Art. 42. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb przekazywania mienia jednostkom
samorzàdu terytorialnego, z uwzgl´dnieniem potrzeb
w zakresie wykonywania zadaƒ i kompetencji podle-
gajàcych przekazaniu.

Art. 43. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stronà
zawartych wczeÊniej porozumieƒ w zakresie zadaƒ
i kompetencji podlegajàcych przekazaniu staje si´
w∏aÊciwa jednostka samorzàdu terytorialnego. 

2. Koncesje, zezwolenia i inne decyzje wydane
w zakresie przekazywanych ustawà zadaƒ i kompeten-
cji zachowujà wa˝noÊç do up∏ywu okreÊlonych w nich
terminów wa˝noÊci, chyba ˝e na podstawie odr´b-
nych przepisów wczeÊniej zostanà zmienione lub utra-
cà wa˝noÊç.

Art. 44. 1. W toczàcych si´ post´powaniach sàdo-
wych i administracyjnych w zakresie zadaƒ podlegajà-
cych przekazaniu na podstawie ustawy, w których
stronà jest wojewoda, stronà staje si´ w∏aÊciwa jed-
nostka samorzàdu terytorialnego.

2. Niezakoƒczone post´powania administracyjne
w zakresie spraw podlegajàcych przekazaniu na pod-
stawie przepisów ustawy toczà si´ nadal przed orga-
nami, które przej´∏y zadania i kompetencje.

Art. 45. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
i tryb przej´cia toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych
i administracyjnych w zakresie zadaƒ podlegajàcych
przekazaniu na podstawie ustawy, w szczególnoÊci
sposób przekazania dokumentacji dotyczàcej tych po-
st´powaƒ, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia
sprawnego i efektywnego prowadzenia przej´tych po-
st´powaƒ przez jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wyznaczy
spoÊród cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnio-
nych w urz´dach wojewódzkich pe∏nomocnika odpo-
wiedzialnego za koordynacj´ przekazywania mienia
i spraw w∏aÊciwym jednostkom samorzàdu terytorial-
nego oraz przechodzenia do nich pracowników urz´-
dów wojewódzkich wykonujàcych zadania lub kompe-
tencje podlegajàce przekazaniu w∏aÊciwym jednost-
kom samorzàdu terytorialnego.

Art. 47. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy zmienia-
nej w art. 7, art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8,
art. 8 ust. 4 i art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 11,
art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, art. 8 ust. 8,
art. 24b i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 16, art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 18,
art. 7 ust. 11 i art. 31 ust. 10 ustawy zmienianej
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Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1994 r. o samorzàdowych kolegiach odwo-
∏awczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb
sprawowania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià administra-
cyjnà samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych, zwa-
nych dalej „kolegiami”, przez:

1) Prezesa Rady Ministrów albo

2) ministra w∏aÊciwego do spraw administracji pu-
blicznej, je˝eli wykonywanie nadzoru zosta∏o mu
powierzone przez Prezesa Rady Ministrów

— zwanych dalej „organami nadzoru”.

§ 2. Sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ad-
ministracyjnà kolegiów polega w szczególnoÊci na:

1) przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków
pracy kolegiów, w tym na badaniu:

a) prawid∏owoÊci stosowania przepisów regulami-
nu organizacyjnego,

b) terminowoÊci za∏atwiania spraw oraz stanu za-
leg∏oÊci, ze szczególnym uwzgl´dnieniem

spraw, w których post´powanie administracyj-
ne trwa d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy,

c) prowadzenia ksiàg i innych urzàdzeƒ ewidencyj-
nych oraz rzetelnoÊci sporzàdzania informacji
o dzia∏alnoÊci kolegium;

2) analizie rocznych informacji o dzia∏alnoÊci kole-
gium;

3) rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczà dzia∏al-
noÊç kolegiów;

4) badaniu zachowania trybu i wymogów wy∏aniania
kandydatów na prezesa kolegium;

5) badaniu zachowania trybu i wymogów wy∏aniania
kandydatów na cz∏onków kolegium;

6) badaniu prawid∏owoÊci przeprowadzonego post´-
powania wyjaÊniajàcego w celu ustalenia okolicz-
noÊci faktycznych i prawnych uzasadniajàcych od-
wo∏anie prezesa kolegium;

7) badaniu prawid∏owoÊci przeprowadzonego post´-
powania wyjaÊniajàcego i post´powania dyscypli-
narnego w celu ustalenia okolicznoÊci faktycznych
i prawnych uzasadniajàcych ukaranie cz∏onka ko-
legium.

§ 3. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegia-
mi przy pomocy komórki organizacyjnej w∏aÊciwej do
spraw nadzoru lub w∏aÊciwej do spraw kontroli, zwa-
nej dalej „komórkà kontrolujàcà”.
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w art. 28, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów, wydanych na podstawie art. 35a
ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, art. 31 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 8, art. 8 ust. 4 i art. 43 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 15, art. 8 ust. 8, art. 24b i art. 34 ust. 1 pkt 1 usta-
wy zmienianej w art. 16, art. 12 ust. 11 ustawy zmie-
nianej w art. 18, art. 7 ust. 11 i art. 31 ust. 10 ustawy
zmienianej w art. 28, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Akty prawa miejscowego wydane na podstawie
przepisów zmienianych niniejszà ustawà z zakresu za-
daƒ i kompetencji podlegajàcych przekazaniu niniej-
szà ustawà zachowujà moc do czasu wydania nowych
aktów prawa miejscowego przez organy przejmujàce
zadania i kompetencje.

3. Wojewodowie og∏oszà w terminie do dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy wykazy aktów prawa
miejscowego wydanych na podstawie przepisów
zmienianych niniejszà ustawà z zakresu zadaƒ i kom-
petencji podlegajàcych przekazaniu niniejszà ustawà.

Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r., z wyjàtkiem:

1) art. 35, art. 37, art. 38 ust. 2, art. 42, art. 45, art. 46
i art. 47 ust. 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;

2) art. 19, art. 20 oraz art. 21, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1463

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu sprawowania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà samorzàdowych
kolegiów odwo∏awczych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 122,
poz. 1020.
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