
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale

zadań administracji publicznej w województwie

(druk nr 410)

USTAWA z dnia 29 czerwca 1963 r. O ZAGOSPODAROWANIU WSPÓLNOT

GRUNTOWYCH (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.)

Art. 8.
1.  Starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią

wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
2.  Wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów

gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we
wspólnocie ustala, w drodze decyzji, starosta. Dla obszarów gmin projekty takich
wykazów sporządzają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

[3.  Jeżeli wspólnota gruntowa położona jest na obszarze dwu lub więcej powiatów,
wojewoda określa, który ze starostów będzie właściwy w sprawach wymienionych w ust.
1 i 2.]

4. Obszary gruntów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej określa się
według danych uwidocznionych w ewidencji gruntów.

5. Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
oraz ustalenie wykazów, o których mowa w ust. 2, powinno być dokonane w terminie 1
roku od dnia wejścia w życie ustawy.

6.  Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 i 2 podaje się do wiadomości uprawnionych
do udziału we wspólnocie w sposób przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza się je
przez wywieszenie w urzędzie gminy na okres 14 dni. Po upływie tego okresu decyzję
uważa się za doręczoną wszystkim uprawnionym do udziału.

7. Jeżeli uprawnionym do udziału we wspólnocie jest państwowa jednostka organizacyjna,
decyzje, o których mowa w ust. 6, doręcza się w zwykłym trybie.
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USTAWA z dnia 21 grudnia 1978 r. O ODZNAKACH I MUNDURACH (Dz. U. Nr 31, poz.

130, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej, stanowiącej

istotny wkład w rozwój kraju, są ustanawiane, w drodze rozporządzenia, przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju
określonej dziedziny gospodarki narodowej lub administracji są ustanawiane, w drodze
rozporządzenia, przez Radę Ministrów.

[3. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju
określonego województwa są ustanawiane przez sejmiki województw.]

<3. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz
rozwoju określonej jednostki samorządu terytorialnego są ustanawiane przez organ
stanowiący tej jednostki.>

4. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej, stanowiącej
wkład w rozwój określonej organizacji gospodarczej, są ustanawiane, w drodze
rozporządzenia, przez właściwego ministra.

5. Odznaki honorowe za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej
organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych są ustanawiane przez naczelne
organy tych organizacji.

USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. O SCALANIU I WYMIANIE GRUNTÓW (Dz. U. z

2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.)

Art. 3.
[1. Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu

administracji rządowej ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4
ust. 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.]

<1. Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta jako zadanie z
zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z
zastrzeżeniem ust. 5–7 oraz art. 4 ust. 2.>

2. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli
gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek
właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni
projektowanego obszaru scalenia.

3. Odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego następuje w drodze decyzji starosty.
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4.  Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy
pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek
utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

5.  W finansowanie prac, o których mowa w ust. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania
poscaleniowego mogą być włączone:

1) publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) oraz

2) inne środki publiczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) i w ustawie z
dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr
64, poz. 427).

6.  W finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone środki
państwowych funduszy celowych oraz środki budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jeżeli jest to zgodne odpowiednio z ich regulaminami bądź właściwością.

7.  W pokrywaniu kosztów przeprowadzania postępowania scaleniowego lub wymiennego
oraz zagospodarowania poscaleniowego mogą uczestniczyć właściciele gruntów objętych
postępowaniem na zasadach ustalonych przez starostę w projekcie, o którym mowa w art.
10 ust. 1.

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. – PRAWO PRZEWOZOWE (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,

poz. 601, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw transportu może nałożyć na przewoźnika obowiązek

zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze
względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski
żywiołowej.

[2. W przypadku klęsk żywiołowych obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może nałożyć
odpowiednio wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.]

<2. W przypadku klęsk żywiołowych obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może
nałożyć odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda.>

3. W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 organ nakładający obowiązek zapewnia
przewoźnikowi środki finansowe niezbędne do wykonania nałożonego zadania lub
wskazuje podmiot, który na podstawie umowy z przewoźnikiem zapewni środki
finansowe na wykonanie tego zadania.
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USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr

122, poz. 851, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Główny Inspektor Sanitarny jest centralnym organem administracji rządowej podległym

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Głównego Inspektora Sanitarnego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do
spraw zdrowia.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie dwóch powołuje, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego, minister właściwy do spraw zdrowia, na
wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia, na
wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołuje jego zastępców.

5. Nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym sprawuje minister właściwy do spraw
zdrowia.

<Art. 8a.
1. Główny Inspektor Sanitarny:

1) ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
koordynuje i nadzoruje działalność tych organów,

2) określa standardy postępowania w zakresie kontroli i nadzoru sanitarnego
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze względu na jednolitą ocenę ryzyka
w tym zakresie, biorąc pod uwagę Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne
Światowej Organizacji Zdrowia oraz przepisy prawa Unii Europejskiej,

3) zarządza systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany
informacji, o których mowa w przepisach wskazanych w pkt 2, w zakresie
dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Główny Inspektor Sanitarny może w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
sanitarnego wydawać organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej polecenia
dotyczące podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz
żądać od nich informacji w tym zakresie. O wydaniu takiego polecenia Główny
Inspektor Sanitarny zawiadamia właściwego wojewodę i starostę.>

Art. 10.
1. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone w rozdziale 1 wykonują następujące

organy:
1) Główny Inspektor Sanitarny;
[2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;
3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny;]
<2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej

administracji zespolonej w województwie;
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3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji
zespolonej w powiecie;>

4) państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych
drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i
morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

1a. Obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może obejmować
kilka powiatów.

1b. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej, w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, określi, w drodze
rozporządzenia, terytorialny obszar działania i siedzibę państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego oraz podległą mu stację sanitarno-epidemiologiczną, mając na
względzie dostosowanie właściwości terytorialnej państwowych powiatowych
inspektorów sanitarnych do potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej w stosunku do
realizowanych zadań.

2. Organy, wymienione w ust. 1, wykonują zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i w przepisach odrębnych.

[3. Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych
inspektorów sanitarnych.]

4. Państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor
sanitarny kierują działalnością odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, będących zakładami opieki zdrowotnej.

<4a. Uprawnienia organu założycielskiego w rozumieniu przepisów o zakładach opieki
zdrowotnej w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej posiada wojewoda.

4b. Uprawnienia organu założycielskiego w rozumieniu przepisów o zakładach opieki
zdrowotnej w stosunku do granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada
Główny Inspektor Sanitarny.>

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz granicznych stacji
sanitarno-epidemiologicznych, uwzględniając w szczególności terytorialny zakres
działania oraz siedziby państwowych granicznych inspektorów sanitarnych.

6. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może powierzyć państwowemu
powiatowemu i państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, w drodze
porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie w
jego imieniu decyzji administracyjnych.

7. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym
bez bliższego rozróżnienia, to przepisy te odnoszą się do państwowego wojewódzkiego,
państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

[Art. 11.
1. Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego powołuje Główny Inspektor

Sanitarny po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem
wojewody.
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2. Zastępcę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje
Główny Inspektor Sanitarny na wniosek właściwego państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.

3. Państwowego granicznego i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny po zakończeniu postępowania
kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem wojewody.

4. Zastępcę państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego
powołuje i odwołuje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek właściwego
odpowiednio państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora
sanitarnego.

5. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 3, uwzględniając
w szczególności sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego oraz skład i zasady działania komisji kwalifikacyjnej.

7. Główny Inspektor Sanitarny może w każdym czasie odwołać państwowego
wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora
sanitarnego, jeżeli przemawia za tym interes służby, a w szczególności jeżeli działalność
tego państwowego inspektora sanitarnego lub podległej mu jednostki może zagrozić
prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zwłaszcza
naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na terenie właściwości danej jednostki. Odwołanie w
tym trybie następuje w drodze decyzji administracyjnej i wymaga szczegółowego
uzasadnienia na piśmie.]

<Art. 11.
1. Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i

odwołuje wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Państwowego granicznego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i

odwołuje Główny Inspektor Sanitarny za zgodą wojewody właściwego ze względu
na siedzibę państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

3. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i
odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

4. Jeżeli obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego obejmuje
dwa lub więcej powiaty, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego
zastępcę powołuje i odwołuje, za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego, starosta powiatu, w którym państwowy powiatowy inspektor sanitarny
ma siedzibę, po zasięgnięciu opinii pozostałych zainteresowanych starostów.

5. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5
lat.

6. Wojewoda na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego i starosta na wniosek
Głównego Inspektora Sanitarnego lub państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego mogą w każdym czasie odwołać, odpowiednio, państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, jeżeli przemawia za tym interes służby, a w szczególności jeżeli
działalność tego państwowego inspektora sanitarnego lub podległej mu jednostki
może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji
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Sanitarnej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na terenie właściwości
danej jednostki.>

Art. 12.
1. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do

zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny
inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.

[1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem właściwym w zakresie higieny
radiacyjnej.]

<1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest:
1) organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest

organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest
podmiotem dominującym,

2) organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej.>
2. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu

postępowania administracyjnego są:
1) w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora

sanitarnego - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;
2) w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny

Inspektor Sanitarny.

Art. 12a.
[1. Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej

Inspekcji Sanitarnej lub - w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie
należącym do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej - szczegółowe zasady
postępowania państwowych inspektorów sanitarnych, a także zasady współdziałania z
innymi organami kontroli państwowej.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują państwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu w stosunku do państwowych powiatowych i państwowych
granicznych inspektorów sanitarnych, którym państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
może również wydawać polecenia dotyczące podjęcia konkretnych czynności w całym
zakresie ich działania.

3. Rada powiatu i sejmik województwa przynajmniej raz na rok rozpatrują informacje
właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i
województwa. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje zarząd powiatu o
wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.]

<1. Główny Inspektor Sanitarny w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego
w zakresie należącym do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustala
szczegółowe zasady postępowania państwowych inspektorów sanitarnych.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują państwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu w stosunku do państwowych powiatowych inspektorów
sanitarnych.

3. Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz państwowy wojewódzki
inspektor sanitarny przedstawiają przynajmniej raz w roku odpowiednio radzie
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powiatu albo sejmikowi województwa informację o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu albo województwa.>

<3a. W związku z przedłożoną informacją, o której mowa w ust. 3, radzie powiatu i
sejmikowi województwa służy prawo występowania, w drodze uchwały, z
wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego.

3b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadkach bezpośredniego zagrożenia
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego
zagrożenia.>

4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).

Art. 13.
1. Państwowym inspektorem sanitarnym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
[3) jest lekarzem i uzyskała kierunkową specjalizację w trybie przewidzianym w

odrębnych przepisach albo posiada inne wyższe wykształcenie i uzyskała
specjalizację z dziedziny medycyny;]

<3) jest lekarzem i uzyskała kierunkową specjalizację w trybie przewidzianym w
odrębnych przepisach albo posiada tytuł zawodowy magistra w zakresie
zdrowia publicznego, albo posiada inne wyższe wykształcenie i uzyskała
specjalizację z dziedziny medycyny,>

4) swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań
pracownika organu państwowego;

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy dotyczące pracowników

publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Do państwowych inspektorów sanitarnych oraz ich zastępców stosuje się przepisy ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn. zm.), odnoszące się
do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 3, przez
państwowego inspektora sanitarnego lub jego zastępcę stanowi podstawę do odwołania
ze stanowiska.

[5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy wymienionej w ust. 3, składają
odpowiednio:

1) państwowi powiatowi i państwowi graniczni inspektorzy sanitarni oraz ich zastępcy -
państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym;
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2) państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz ich zastępcy - Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu.]

<5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy wymienionej w ust. 3, składają
odpowiednio:

1) państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni oraz ich zastępcy –  starostom,
2) państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i ich zastępcy – wojewodom,
3) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni i ich zastępcy – Głównemu

Inspektorowi Sanitarnemu.>

Art. 15.
1. Państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji

sanitarno-epidemiologicznej, będącej zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z
budżetu państwa.

[1a. Minister właściwy do spraw zdrowia posiada w stosunku do stacji sanitarno-
epidemiologicznych uprawnienia organu założycielskiego w rozumieniu przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej.

1b. Państwowi powiatowi i państwowi graniczni inspektorzy sanitarni są bezpośrednio
podlegli państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, z późn. zm.).]

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, strukturę
organizacyjną, warunki i sposób działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz
kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy, a także wzór legitymacji
służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, uwzględniając w
szczególności:

1) przy określaniu struktury organizacyjnej - komórki organizacyjne stacji sanitarno-
epidemiologicznych;

2) przy określaniu warunków działania - sposób nadawania regulaminu
organizacyjnego stacji sanitarno-epidemiologicznych;

3) przy określaniu kwalifikacji - kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, specjalizacje,
przeszkolenia oraz minimalną liczbę lat pracy.

[3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna może być prowadzona w formie jednostki
budżetowej.]

<3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest prowadzona w formie jednostki
budżetowej.>

Art. 15a.
1. Stacje sanitarno-epidemiologiczne określone w wykazach, o których mowa w ust. 3,

wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego, działając w
zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych.

2. Przez zintegrowany system badań laboratoryjnych rozumie się jednolity sposób
wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie nadzoru sanitarnego nad warunkami:

1) jakości zdrowotnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonej w
przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
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2)  jakości zdrowotnej żywności, w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu
określonych w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

[3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia:
1) wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania wody w

zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych,
2) wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania jakości

zdrowotnej żywności w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych
- mając na względzie strukturę organizacyjną stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz
liczbę podmiotów objętych na danym terenie nadzorem sanitarnym i charakter
prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej.]

<3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania wody w

zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych, ze wskazaniem obszaru, na
którym dana stacja wykonuje te badania,

2) wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania jakości
zdrowotnej żywności w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych, ze
wskazaniem obszaru, na którym dana stacja wykonuje te badania

- mając na względzie strukturę organizacyjną stacji sanitarno-epidemiologicznych
oraz liczbę podmiotów objętych na danym obszarze nadzorem sanitarnym i
charakter prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej.>

4. Stacje sanitarno-epidemiologiczne działające w zintegrowanym systemie badań
laboratoryjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, wykonują badania jakości zdrowotnej
żywności zgodnie z rocznymi planami pobierania próbek żywności w Państwowej
Inspekcji Sanitarnej zatwierdzanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

<5. Państwowy inspektor sanitarny kierujący stacją sanitarno-epidemiologiczną
wykonującą badania laboratoryjne w zintegrowanym systemie badań
laboratoryjnych nie może odmówić wykonania badań na rzecz innej stacji
sanitarno-epidemiologicznej działającej na tym samym obszarze określonym w
przepisach wydanych na podstawie ust. 3. W takim przypadku przepisów art. 36 nie
stosuje się.>

Art. 25.
1. [Państwowy inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:]

<Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z
wykonywaną kontrolą ma prawo:>

1) wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:
a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich

skład,
b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych

i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki

morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
d) obiektów będących w trakcie budowy;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
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3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

2.  (uchylony).

Art. 26.
[1. Państwowy inspektor sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub

stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także
jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.]

<1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu
do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia
zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być
prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.>

2. Wstęp do mieszkań osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych na mocy
ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie w
porozumieniu z właściwym przedstawicielem dyplomatycznym.

[Art. 31a.
Państwowy inspektor sanitarny wyższego stopnia może podejmować wszelkie czynności
należące do zakresu działania państwowego inspektora sanitarnego niższego stopnia, jeżeli
jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych wypadkach
państwowy inspektor sanitarny wyższego stopnia staje się organem pierwszej instancji. O
podjęciu czynności Główny Inspektor Sanitarny lub państwowy wojewódzki inspektor
sanitarny zawiadamia właściwego państwowego inspektora sanitarnego.]

<Art. 31a.
1. Główny Inspektor Sanitarny może podejmować wszelkie czynności należące do

zakresu działania państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawiają za tym
względy bezpieczeństwa sanitarnego. W tych przypadkach Główny Inspektor
Sanitarny staje się organem pierwszej instancji. O podjęciu czynności Główny
Inspektor Sanitarny zawiadamia właściwego wojewodę lub starostę.

2. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może podejmować wszelkie czynności
należące do zakresu działania państwowego powiatowego lub państwowego
granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to wskazane ze względu na
szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych przypadkach państwowy inspektor
sanitarny wyższego stopnia staje się organem pierwszej instancji. O podjęciu
czynności państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia właściwego
wojewodę lub starostę.>
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USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM (Dz. U. z 1999 r.

Nr 66, poz. 750, z późn. zm.)

[Art. 1a.
Zadania samorządu województwa, o których 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, są zadaniami z zakresu
administracji rządowej.]

<Art. 1a.
Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 6 ust. 2a, 2b i 3, art. 15 ust. 2 i
2b, art. 17 ust. 1, 3 i 6, art. 18, art. 20 ust. 3b, art. 27b ust. 2, są zadaniami z zakresu
administracji rządowej.>

Art. 6.
1. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną

gospodarkę rybacką.
2.  Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości

wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do
rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze
biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym
uprawnionym do rybactwa.

[2a.  Właściwy zarząd województwa, co najmniej raz na trzy lata, dokonuje na podstawie
operatu rybackiego i dokumentacji, o której mowa w ust. 4, oceny wypełnienia przez
uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

2b.  O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, zarząd województwa powiadamia
właściciela wody.

3.  Zarząd województwa w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza w razie
zanieczyszczenia wód uniemożliwiającego chów lub hodowlę ryb albo masowego
wystąpienia chorób ryb, może zwolnić od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, lub uznać
zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na
czas określony.]

<2a. Właściwy marszałek województwa, co najmniej raz na trzy lata, dokonuje na
podstawie operatu rybackiego i dokumentacji, o której mowa w ust. 4, oceny
wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

2b. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, marszałek województwa powiadamia
właściciela wody.

3. Marszałek województwa w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w
razie zanieczyszczenia wód uniemożliwiającego chów lub hodowlę ryb albo
masowego wystąpienia chorób ryb, może, w drodze decyzji administracyjnej
wydanej po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, zwolnić od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, lub uznać
zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
na czas określony.>
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4.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory
dokumentacji i zasady jej prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa, a także zasady i
zakres dokonywanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

5.  Minister realizując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, kierować się będzie potrzebą
uzyskania informacji dotyczących stanu gospodarki rybackiej oraz koniecznością
zapewnienia ichtiologicznej oceny gospodarki rybackiej prowadzonej przez
uprawnionego do rybactwa.

Art. 15.
1. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia, ustanawia i

znosi obwody rybackie.
[2.  Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd województwa.]
<2. Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd województwa, w drodze uchwały, z

urzędu albo na wniosek uprawnionego do rybactwa lub właściwego dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Obręb ochronny ustanawia się na czas
nieokreślony albo na czas określony.>

2a.  W przypadku konieczności zniesienia obwodu rybackiego na wodach objętych formami
ochrony przyrody obwód rybacki znosi się po upływie terminu, na który została zawarta
umowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, chyba że uprawniony do rybactwa wyrazi
zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy.

[2b.  Obręby hodowlane ustanawia lub znosi marszałek województwa, w drodze decyzji, na
wniosek uprawnionego do rybactwa.]

<2b. Obręb hodowlany ustanawia marszałek województwa, w drodze decyzji
administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi
działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb,
w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt.>

<2c. Obręb hodowlany znosi marszałek województwa, w drodze decyzji
administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli
uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 2b, trwale zaprzestał prowadzenia
w obrębie hodowlanym działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt
akwakultury oraz rozrodu ryb.

2d. Uchwałę zarządu województwa podjętą w sprawie, o której mowa w ust. 2, ogłasza
się w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym.>

3. Ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego wymaga zawarcia
umowy pomiędzy uprawnionymi do rybactwa.

[Art. 17.
1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli,

ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, zarząd województwa może
zezwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz
w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w wypadkach, o których mowa w ust. 1, może
zezwalać na odstępstwo od zakazu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1.
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3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w celu zapewnienia rybom możliwości
swobodnego odbycia tarła, zarząd województwa może wydać zakaz połowu niektórych
gatunków ryb, w określonych wodach, na czas niezbędny do ich ochrony oraz zobowiązać
innych użytkowników wód do utrzymania dróg swobodnego przepływu ryb.

4. Uchwałę zarządu województwa podjętą w sprawie, o której mowa w ust. 3, ogłasza się w
sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikuje w wojewódzkim dzienniku urzędowym.]

<Art. 17.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych,

hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, marszałek
województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwalać na odstępstwo od
zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także
na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w przypadkach, o których mowa w ust. 1,
może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwalać na odstępstwo od zakazu, o
którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony ryb i zapewnienia
rybom możliwości odbycia tarła:

1) marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zobowiązać:
a) użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli

przepływ taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od tego użytkownika,
b) uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawieszenia połowu

ryb niektórych gatunków, z użyciem wybranych rybackich narzędzi
i urządzeń połowowych

– w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony
i możliwości odbycia tarła,

2) zarząd województwa może, w drodze uchwały, wskazać miejsce i czas, w
którym obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz uprawiania amatorskiego
połowu ryb.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
5. W przypadku uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich

obowiązków określonych w decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zarząd
województwa wszczyna postępowanie egzekucyjne dotyczące obowiązków
o charakterze niepieniężnym.

6. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty
oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

7. Zabrania się uprawiania amatorskiego połowu ryb w miejscu i w czasie wskazanym
w uchwale, o której mowa w ust. 3 pkt 2.>

[Art. 18.
1. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw, w sprawach

dotyczących rybactwa właściwy jest zarząd tego województwa, na którego terenie
znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego. W innych przypadkach
właściwość miejscową w sprawach dotyczących rybactwa ustalają, w drodze
porozumienia, zainteresowane zarządy województw.
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2. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica powiatów, w sprawach
dotyczących rybactwa właściwy jest starosta tego powiatu, na którego terenie znajduje
się większa część powierzchni obwodu rybackiego. W innych przypadkach właściwość
miejscową w sprawach dotyczących rybactwa ustalają, w drodze porozumienia,
zainteresowani starostowie.]

<Art. 18.
1. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw, w sprawach

dotyczących rybactwa właściwy jest marszałek województwa, na którego terenie
znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego.

2. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica powiatów, w sprawach
dotyczących rybactwa właściwy jest starosta powiatu, na którego terenie znajduje
się większa część powierzchni obwodu rybackiego.>

Art. 20.
1.  Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może posiadać wyłącznie uprawniony do

rybactwa oraz dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby, w celu
wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego, z wyjątkiem osób
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu tymi narzędziami i
urządzeniami.

2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
3. Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, prowadzi starosta.

3a. Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer
rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika,
trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999
odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery "R" - oznaczającej
uprawnionego do rybactwa albo "A" - oznaczającej sprzęt pływający służący do
amatorskiego połowu ryb.

[3b.  Zarząd województwa ustala trzyliterowe oznaczenie powiatu, o którym mowa w ust. 3a.]
<3b. Sejmik województwa ustala, w drodze uchwały, trzyliterowe oznaczenie powiatu,

o którym mowa w ust. 3a.>
4. Uprawniony do rybactwa ma obowiązek trwale oznakować narzędzia rybackie i

urządzenia połowowe w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela.
5. Zabrania się osobom nieuprawnionym podejmowania z wody narzędzi rybackich i

urządzeń połowowych.

Art. 27.
1. Kto:

1) dokonuje amatorskiego połowu ryb bez posiadania dokumentów lub zezwolenia, o
których mowa w art. 7 ust. 2, uprawniających do takiego połowu,

[2) dokonując amatorskiego połowu ryb narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1-4
i pkt 11-13,]

<2) dokonując amatorskiego połowu ryb, narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1
pkt 1–4 i pkt 11–13 oraz w art. 17 ust. 7,>
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3) narusza przepisy art. 2, art. 3, art. 9, art. 10 ust. 2 oraz art. 11, art. 13 ust. 2, art. 16 i
art. 20 ust. 1 i 2 oraz 4 i 5,

4) narusza oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych (art. 16 i art. 21 pkt 4)
bądź nie będąc do tego uprawniony umieszcza takie oznakowania

- podlega karze grzywny.
2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust. 1, kolegium do spraw wykroczeń

może orzec:
1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości do

pięciokrotnej wartości przywłaszczonych ryb,
2) przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do

popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub
pośrednio z wykroczenia,

3) zakaz amatorskiego połowu ryb na okres od 6 do 18 miesięcy.
3. W wypadku orzeczenia kary dodatkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, orzeka się o

cofnięciu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
4. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może również dotyczyć

przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy.
5. Za czyny wymienione w ust. 1, popełnione przez osobę niepełnoletnią posiadającą kartę

wędkarską, na wniosek osób uprawnionych do kontroli, organ wydający cofa wydaną
kartę do czasu uzyskania pełnoletności.

Art. 27b.
1. Uprawniony do rybactwa, który:

1) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 2,
2) korzysta z wód obwodu rybackiego bez wymaganego operatu rybackiego albo

wbrew jego założeniom
- podlega karze grzywny.

[2.  Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym
przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o
ukaranie złożonego przez właściwy zarząd województwa.]

<2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym
przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie
wniosku o ukaranie złożonego przez marszałka województwa.>
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USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. O KOMBATANTACH ORAZ NIEKTÓRYCH

OSOBACH BĘDĄCYCH OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU

POWOJENNEGO (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.)

Art. 73.
1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

1) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki
zdrowotnej i usług opiekuńczych,

2) organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o
niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,

3) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o
przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,

4) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie
w tym zakresie stosownych inicjatyw.

[2. Do zadań wojewody należy w szczególności:
1) (skreślony),
2) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej

realizowanych przez powiaty,
3) realizacja działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i

koordynacji ich działań.
3. Samorząd powiatowy oraz wojewoda współdziałają przy realizacji swoich zadań z

organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób
represjonowanych.

4. Do wypełniania zadań określonych w ust. 1 i 2 wojewoda może powołać pełnomocnika w
porozumieniu z Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.]

<2. Zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez samorząd
województwa jest wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk
kombatanckich i koordynacji ich działań.

3. Samorząd powiatowy oraz samorząd województwa współdziałają przy realizacji
zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, z organizacjami społecznymi oraz
stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.

4. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, zarząd województwa może w
porozumieniu z Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych powołać pełnomocnika.>
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USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn.

zm.)

[Art. 48a.
1. Nadzór nad wydawaniem przepisów przez terenowe organy administracji morskiej

sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki

morskiej uchyla przepisy wydawane przez dyrektorów urzędów morskich niezgodne z
ustawami oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania.]

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn.

zm.)

Art. 5.
1. Nadzór nad gospodarką leśną sprawują:

1) minister właściwy do spraw środowiska - w lasach stanowiących własność Skarbu
Państwa;

2)  starosta - w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
1a. (uchylony).

[2.  W przypadku lasu, który obejmuje obszar więcej niż jednego powiatu, właściwy
miejscowo jest starosta powiatu, na którego terenie znajduje się większa część tego lasu.
Starosta ten może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw
z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych w pierwszej instancji, dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.

3.  W przypadku lasów, które znajdują się na terenie powiatu, starosta może powierzyć, w
drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji,
nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej "nadleśniczym".]

<2. W lasach, przez które przebiega granica powiatów, nadzór nad gospodarką leśną
sprawuje starosta, na którego terenie znajduje się większa część obszaru lasu.

3. Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu
spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych,
zwanemu dalej „nadleśniczym”.>

3a. W przypadku powierzenia zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, starosta przekazuje
środki na realizację tego zadania.
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[4.  Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczy prowadzą powierzone
przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzającego
środków finansowych na te cele.]

<4. Nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i
3, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.>

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, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. – PRAWO ŁOWIECKIE (Dz. U. z 2005 r. Nr 127,

poz. 1066, z późn. zm.)

[Art. 10.
Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga
zezwolenia starosty.]

<Art. 10.
1. Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga

zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub
utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką
hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce oraz
Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i
sposób hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców, biorąc
pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz, w odpowiednim
zakresie, bezpieczeństwa zwierząt.

3. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w przepisach wydanych na
podstawie ust. 2 starosta odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1.

5. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest
starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania
chartów rasowych lub ich mieszańców.

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia
hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców.

7. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.>

Art. 18.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność, o której mowa w art. 17 ust. 1, jest obowiązany

spełniać następujące warunki:
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1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę;

2) złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania
polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten
warunek;

3) składać organowi rejestrowemu oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie
kolejnych umów, albo dokonania kolejnej blokady środków finansowych, o których
mowa w ust. 3.

2. Warunkiem wykonywania działalności, o której mowa w art. 17 ust. 1, jest również
niekaralność przedsiębiorcy i osób kierujących jego działalnością za przestępstwo
określone ustawą oraz przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:
1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone

w związku z wykonywaniem działalności albo
2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
[3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego

zarządu województwa, w wysokości 4 % rocznego przychodu z tytułu wykonywania
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1,
uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy, jednak nie
mniej niż równowartość w złotych 20.000 euro obliczoną według średniego kursu
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym została dokonana blokada środków.]

<3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego
samorządu województwa, w wysokości 4% rocznego przychodu z tytułu
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w
art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia
umowy, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 20 000 euro obliczoną
według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została dokonana
blokada środków.>

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalną wysokość
sumy gwarancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględniając zakres wykonywanej
przez przedsiębiorców działalności.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o
którym mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną
sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanej
działalności.

Art. 43.
1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą,

niebędący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego bądź niespełniający warunków
określonych w art. 42a może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u
przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 17 ust. 1, albo na podstawie
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zgody ministra właściwego do spraw środowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek
Polskiego Związku Łowieckiego lub w przypadku polowań w obwodach zarządzanych
na wniosek ich zarządców.

1a. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, może polować wyłącznie w obecności
przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będącego członkiem
Polskiego Związku Łowieckiego, który wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału i
odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o którym mowa w art. 42b ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w
drodze rozporządzenia:

1) sposób powoływania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42 ust. 6 pkt 3, art. 42 ust. 7
pkt 3 i art. 42a ust. 1, uwzględniając:

[a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli
Polskiego Związku Łowieckiego, zarządu województwa, Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Policji,]

<a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej
przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, samorządu województwa,
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Policji,>

b) rodzaje uzyskiwanych uprawnień,
c) dokumenty wymagane do złożenia przed egzaminem,
d) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminów;

2) wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień, o których mowa w art.
42 ust. 3 i art. 42a ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku
Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania
polowania oraz znakowania, o którym mowa w art. 42c, wzór upoważnienia do
wykonywania polowania indywidualnego, wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, uwzględniając istniejące polskie zwyczaje łowieckie oraz kierując się
troską o bezpieczeństwo osób i mienia.

Art. 44.
1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw rolnictwa i po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz
Polskiego Związku Łowieckiego określi, w drodze rozporządzenia, dla terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, okresy polowań na zwierzęta łowne.

[2.  Marszałek województwa jest uprawniony do skracania, w uzasadnionych przypadkach,
okresów polowań na terenie województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku
Łowieckiego.]

<2. Sejmik województwa jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do skracania,
w drodze uchwały, okresów polowań na terenie województwa, po zasięgnięciu opinii
Polskiego Związku Łowieckiego i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.>

3.  Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady
Ochrony Przyrody, może zezwolić na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny do
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celów związanych z badaniami naukowymi i edukacją, dla odbudowy populacji,
zasiedlania i reintrodukcji gatunków zwierzyny lub dla koniecznych działań w celach
hodowlanych, także w okresach ochronnych z uwagi na brak innego zadowalającego
rozwiązania oraz pod warunkiem, że nie jest to szkodliwe dla zachowania populacji
danych gatunków w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu
występowania.

3a.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jest wydawane na wniosek, który zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) cel wykonania czynności;
3) liczbę osobników, których dotyczy wniosek;
4) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć

czynności;
5) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego

zagrożeń;
6) wskazanie podmiotu, który wykona czynności.

3b.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) liczbę osobników, których dotyczy zezwolenie;
3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć

czynności;
4) opis czynności, na które wydaje się zezwolenie;
5) wskazanie dozwolonych środków i sposobów odstrzału lub odłowu oraz podmiotów

wykonujących te czynności;
6) wskazanie podmiotów uprawnionych do kontroli realizacji wydanego zezwolenia w

terenie;
7) określenie terminu złożenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji

o wykorzystaniu zezwolenia.
4. (uchylony).

Art. 48.
Odszkodowanie nie przysługuje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako
deputaty rolne na gruntach leśnych;

[2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich
sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu
zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd
województwa;]

<2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich
sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku
roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze
uchwały;>

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na
budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub
wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
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4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar
uprawy;

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu;

6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad
agrotechnicznych.

Art. 50.
[1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte

całoroczną ochroną.]
<1. Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone

przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.>
1a. (uchylony).
<1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów
łowieckich.>

2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:
1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo

Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa;
2)  obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów

łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu
państwa.

<3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd
województwa ze środków budżetu państwa.

4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują
przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.>

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W

GMINACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)

Art. 7.
1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części
- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

2. (uchylony).
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[3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

3a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając:

1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości - również miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których
odpady mają być przekazywane.]

<3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
i 4.

3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, uwzględniając:

1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań; 
2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości – również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do
których odpady mają być przekazywane.>

4. (uchylony).
5. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o

której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania
zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy
udzielaniu takich zezwoleń.

6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

7. Minister właściwy do spraw środowiska kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów
wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3a.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 116.
[1. Zarząd województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw

transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.]
<1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw

transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.>



- 25 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 120.
[1. Zarząd województwa nadaje ośrodkowi statut.]
<1. Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.>
2. Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów

terenowych.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE ZWIERZĄT (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,

poz. 1002, z późn. zm.)

Art. 10.
[1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga

zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia
hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić
taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie
lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub
zwierząt.]

<1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga
zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na
wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies
będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie
dla ludzi lub zwierząt.>

<2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
hodowli lub utrzymywania psa.

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy
organ dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.>

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku
Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych
za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i
zwierząt.
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Art. 33a.
1. W przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub

gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań
mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.

[2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz
Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i
sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o których mowa w ust. 1.]

<2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody,
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
oraz Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze uchwały, miejsce, warunki,
czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o których mowa w ust. 1.>

3. Zdziczałe psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów
łowieckich w odległości większej niż 200 m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące
zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane
przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Art. 33 ust. 4 stosuje się
odpowiednio.

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice,
2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek
zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.

3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład
powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi
terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny,
uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność
wykonywania zadań publicznych.

4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie miasta na prawach powiatu
z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia wygasają prawa
powiatu posiadane dotychczas przez miasto.

5. Przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z
terytorium powiatu z jednoczesnym:

1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu,
2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu; z

dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez
miasto[.]<,>
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<3) przywróceniem statusu miasta na prawach powiatu miastu, które w trybie ust.
4 zostało połączone z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście.>

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (Dz. U. z 2006 r.

Nr 99, poz. 693, z późn. zm.)

Art. 36.
1. Usługi pilotowe mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje

pilota morskiego potwierdzone odpowiednim dokumentem.
2. Wykonywanie usług pilotowych na określonych rodzajach statków oraz na określonych

trasach lub akwenach może być uwarunkowane uzyskaniem przez pilota morskiego
szczególnych uprawnień, zwanych dalej "uprawnieniami pilotowymi".

3. Dokumenty stwierdzające uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego lub uzyskanie
określonych uprawnień pilotowych wydają dyrektorzy urzędów morskich za opłatą,
której wysokość określona jest w załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu
państwa.

4. Nadzór nad pilotażem na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i
morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa
morskiego, sprawuje dyrektor właściwego urzędu morskiego.

[5. Jeżeli tego wymagają warunki bezpieczeństwa morskiego, dyrektor właściwego urzędu
morskiego wprowadza pilotaż obowiązkowy określając warunki korzystania z usług
pilota i zwolnienia z pilotażu obowiązkowego.]

<5. Dyrektor właściwego urzędu morskiego, jeżeli wymagają tego warunki
bezpieczeństwa morskiego, wprowadza, w drodze zarządzenia, pilotaż
obowiązkowy, określając warunki korzystania z usług pilota i zwolnienia z pilotażu
obowiązkowego.>

6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, ze względu na utrudnienia
nawigacyjne, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, pilotaż obowiązkowy na
morzu terytorialnym określając warunki korzystania z usług pilota i zwolnienia z pilotażu
obowiązkowego.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego, warunki wymagane do uzyskania
uprawnień pilotowych, warunki przyznawania dokumentów kwalifikacyjnych i
uprawnień, wzory dokumentów kwalifikacyjnych, a także szczegółowe uprawnienia
dyrektora urzędu morskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad pilotażem, mając na
względzie zapewnienie prawidłowej realizacji usług pilotowych.

8.  Kwalifikacje pilotów morskich, wykonujących usługi pilotowe dla statków, o których
mowa w art. 2 ust. 1-4 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów
morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055), objętych systemem ochrony zgodnym z
Rozdziałem XI-2 Konwencji SOLAS, regulują przepisy tej ustawy.
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USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. O ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE

ZAWODOWYM PSYCHOLOGÓW (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798)

Art. 18.
1. Psycholog może wykonywać prywatną praktykę psychologiczną, jeżeli posiada:

1) prawo wykonywania zawodu oraz
2) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru prywatnych praktyk

psychologicznych prowadzonego przez właściwą Radę Regionalnej Izby
Psychologów.

2. Prywatna praktyka psychologiczna może być wykonywana jako indywidualna działalność
gospodarcza albo w formie spółki partnerskiej, po uzyskaniu zezwolenia właściwego
[wojewody] <marszałka województwa>.

3. [Wojewoda] <Marszałek województwa> wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 2,
po uwzględnieniu warunków określonych przez Komisję Ekspertów, zapewniających
właściwy poziom świadczenia usług psychologicznych w ramach prywatnych praktyk
psychologicznych.

4. W przypadku odmowy wpisu do rejestru prywatnych praktyk psychologicznych
psychologowi przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego do spraw pracy w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały odmawiającej wpisu.

Art. 55.
1. Działalnością Regionalnej Izby Psychologów w okresie między regionalnymi zjazdami

kieruje Rada Regionalnej Izby Psychologów.
2. W skład Regionalnej Rady wchodzą przewodniczący i członkowie. Na wniosek

przewodniczącego Rada wybiera spośród swoich członków zastępców
przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3. Do zakresu działania Regionalnej Rady Psychologów należy przede wszystkim
przestrzeganie standardów wykonywania zawodu psychologa, realizowane przez:

1) organizację doskonalenia zawodowego psychologa,
2) nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez psychologów,
3) nadzór nad należytym przebiegiem podyplomowego stażu zawodowego

psychologów-stażystów poprzez zapewnienie opiekuna merytorycznego stażu i
pokrycie jego wynagrodzenia,

4) prowadzenie rejestru psychologów i psychologów-stażystów z danego regionu,
5) prowadzenie rejestru prywatnych praktyk psychologicznych,
6) współpracę z [wojewodą] <marszałkiem województwa> w zakresie nadzoru nad

zgodnym z zezwoleniem wykonywaniem prywatnych praktyk psychologicznych,
7) wykonywanie uchwał Regionalnego i Krajowego Zjazdu Psychologów,
8) wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Radę Psychologów,
9) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izby.
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4. W posiedzeniach Regionalnej Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Regionalnej
Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej oraz
Regionalny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. Nr

45, poz. 271)

Art. 94.
1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb

ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i
inne dni wolne od pracy.

[2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu
po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i
samorządu aptekarskiego.]

<2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze
uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.>

3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej
określa, w drodze rozporządzenia:

1) maksymalną wysokość dopłat, które są pobierane przez aptekę za ekspedycję w
porze nocnej, uwzględniając potrzebę wydania leku;

2) grupę produktów leczniczych, za wydawanie których w porze nocnej nie pobiera się
opłaty, biorąc pod uwagę konieczność udzielenia pomocy ratującej życie lub
zdrowie.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW

WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z SEKCJI GWARANCJI

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (Dz. U. Nr 229,

poz. 2273, z późn. zm.)

Art. 9.
1. [Ośrodki doradztwa rolniczego] <Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego> i

Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich są obowiązane
do informowania o warunkach i trybie udzielania pomocy, prowadzenia szkoleń dla
podmiotów, których dotyczą działania objęte planem, i doradzania w zakresie
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy.
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2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być również realizowane przez podmioty inne
niż wskazane w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki,
sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte
planem, oraz doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pomocy, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji planu.

USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. O RYBOŁÓWSTWIE (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn.

zm.)

[Art. 55.
W zakresie nieunormowanym w przepisach ustawy, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony
żywych zasobów morza i zachowania porządku przy połowach, okręgowi inspektorzy
rybołówstwa morskiego mogą wydawać zarządzenia porządkowe, zawierające zakazy lub
nakazy określonego zachowania.]

<Art. 55.
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, jeżeli jest to niezbędne do

ochrony żywych zasobów morza i zachowania porządku przy połowach, okręgowi
inspektorzy rybołówstwa morskiego mogą wydawać zarządzenia porządkowe,
zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania.

2. Zarządzenia porządkowe mogą przewidywać, za naruszenie ich przepisów, kary
grzywny wymierzane na zasadach i w trybie określonych w prawie o
wykroczeniach.>

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,

poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1431)

Art. 17.
1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
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5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w

wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w

miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt

mieszkańca gminy w tym domu;
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z

zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników[.]<;>

<19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.>
2. Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
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Art. 18.
1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

[1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;]
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z

klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.
3. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji

celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z

późn. zm.)

Art. 16.
1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze,

historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

2. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina.
[3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze

rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę,
jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego
parku krajobrazowego lub jego części wybrane spośród zakazów, o których mowa w art.
17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku
krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po uzgodnieniu z
właściwymi miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości
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przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach
projektowanych do wyłączenia spod ochrony.

4. Projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku
krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.

5. Statut parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający strukturę
organizacyjną parku lub zespołu parków nadaje wojewoda, w drodze zarządzenia.]

<3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w
drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, przebieg
granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy
właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród
zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony.
Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze
uchwały sejmiku województwa, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami
gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i
kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do
wyłączenia spod ochrony.

4. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub
likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą
gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

5. Statut parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający
strukturę organizacyjną parku lub zespołu parków nadaje sejmik województwa w
drodze uchwały.>

6. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku
krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.

7.  Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części
dotyczącej parku krajobrazowego i jego otuliny, wymagają uzgodnienia z właściwym
miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów,
mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego.

Art. 19.
1. Projekt planu ochrony sporządza dla:

1) parku narodowego - dyrektor parku narodowego;
2)  rezerwatu przyrody - regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z

tym organem - zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem;
3) parku krajobrazowego - dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków

krajobrazowych.
1a.  Sporządzający projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość

udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w
postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu.
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2.  Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, wymaga zaopiniowania przez właściwe
miejscowo rady gmin.

3.  Przepisy ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu
ochrony.

4.  (uchylony).
5. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan

ochrony dla parku narodowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu
lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony
przyrody, uwzględniając konieczność dostosowania działań ochronnych do celów
ochrony parku narodowego. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z
potrzeb ochrony przyrody.

6.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego
w formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody w terminie 6 miesięcy od
dnia otrzymania projektu planu. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z
potrzeb ochrony przyrody.

[6a. Wojewoda ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla parku krajobrazowego
w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu. Plan ochrony może być
zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.]

<6a. Sejmik województwa ustanawia, w drodze uchwały, plan ochrony dla parku
krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo
odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony
przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony
przyrody.>

<6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, wymaga uzgodnienia z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.>

7.  Plan ochrony dla rezerwatu przyrody położonego na terenie więcej niż jednego
województwa ustanawiają wspólnie, w drodze aktu prawa miejscowego w formie
zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania
znajdują się części tego rezerwatu.

[8. Plan ochrony dla parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw
ustanawia wojewoda właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, w porozumieniu z
pozostałymi wojewodami.]

<8. Plan ochrony dla parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw
ustanawia sejmik województwa właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, w
porozumieniu z pozostałymi sejmikami województw.>

Art. 23.
1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający

się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych.

[2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia
wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części wybrane spośród zakazów wymienionych w art.
24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru
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chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu
przez wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i
możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

3. Projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego
krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.]

<2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały
sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego
nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla
danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów
wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub
zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały
sejmiku województwa, po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin, z
powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych
ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i
wypoczynkiem.

3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają
uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.>

[4. Jeżeli wojewoda nie wyznaczył obszaru chronionego krajobrazu, obszar ten może być
wyznaczony przez radę gminy, w drodze uchwały, która określa jego nazwę, położenie,
obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz
zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części wybrane
spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony.
Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze
uchwały rady gminy.]

5.  Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania
przestrzennego województw i planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części
dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących
mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Art. 44.
[1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego

lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody
albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.

2. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1, określają
nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele
ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy
właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów
wymienionych w art. 45 ust. 1.

3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje organ, który
ustanowił daną formę ochrony przyrody; wojewoda - w drodze rozporządzenia, rada
gminy - w drodze uchwały.]
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<1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku
ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze
uchwały rady gminy.

2. Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego obiektu lub
obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie
potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego
obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45
ust. 1.

3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w
drodze uchwały.>

<3a. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.>

4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty
wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub
w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego.

Art. 99.
[1. Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych w

liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia,
wojewoda spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki,
praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo
samorządów wojewódzkich, samorządów gminnych i organizacji gospodarczych.

2. Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych
położonych na terenie kilku województw powołuje wojewoda tego województwa, na
którego obszarze znajduje się największa część parku lub zespołu parków, w
porozumieniu z pozostałymi wojewodami.]

<1. Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych
w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje zarząd województwa
spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i
organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek
samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.

2. Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych
położonych na terenie kilku województw powołuje zarząd województwa, na którego
obszarze znajduje się największa część parku lub zespołu parków, w porozumieniu z
pozostałymi zarządami województw.>

3. Rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych wybiera ze swojego
grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.

4. Do zadań rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych należy w
szczególności:

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz
ustaleń programów ochrony przyrody;

2) opiniowanie projektu planu ochrony;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
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4) opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku
krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody,
edukacji, turystyki i rekreacji.

[5. Wydatki związane z działalnością rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków
krajobrazowych są pokrywane z budżetu państwa, z części której dysponentem jest
właściwy wojewoda.]

<5. Wydatki związane z działalnością rady parku krajobrazowego lub rady zespołu
parków krajobrazowych są pokrywane z budżetu właściwego województwa.>

Art. 105.
1. Parkiem krajobrazowym kieruje dyrektor parku krajobrazowego.
[2. Dyrektora parku krajobrazowego powołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii

wojewódzkiej rady ochrony przyrody.
3. Dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw powołuje

wojewoda właściwy ze względu na siedzibę parku, w porozumieniu z pozostałymi
wojewodami.]

<2. Dyrektora parku krajobrazowego powołuje zarząd województwa, po zasięgnięciu
opinii regionalnej rady ochrony przyrody. 

3. Dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw
powołuje zarząd województwa właściwy ze względu na siedzibę parku,
w porozumieniu z pozostałymi zarządami województw.>

4. Do zadań dyrektora parku krajobrazowego należy:
1) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i

kulturowych;
2) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;
[3) wydawanie, z upoważnienia wojewody, decyzji administracyjnych w zakresie

ochrony przyrody;]
4) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz

osobami prawnymi i fizycznymi;
5) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład
parku krajobrazowego.

5. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
znajdującym się w granicach parku krajobrazowego, zadania w zakresie ochrony
przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu
ochrony parku krajobrazowego, uwzględnionym w planie urządzenia lasu.

Art. 107.
1. Zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i

kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parku krajobrazowego wykonuje
Służba Parku Krajobrazowego.

2. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
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1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę
tworów i składników przyrody nieożywionej;

2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań
mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a
także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku
krajobrazowego;

3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych,
kulturowych i etnograficznych;

4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach
parku krajobrazowego;

5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach
podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki
przyrody objęte formami ochrony przyrody;

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa,
a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i
turystycznych parku krajobrazowego;

7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego,
organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną
parku krajobrazowego.

[3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może powierzyć, w drodze decyzji, dyrektorowi
parku krajobrazowego wykonywanie zadań poza granicami parku krajobrazowego
związanych z funkcjonowaniem i ochroną obszarów Natura 2000 oraz ochroną siedlisk
przyrodniczych i gatunków chronionych, w zakresie sprawowania nadzoru nad obszarem
Natura 2000, ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz realizacji
ustaleń planu ochrony lub planu zadań ochronnych.]

4. Pracownik Służby Parku Krajobrazowego ma prawo do legitymowania osób
naruszających przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu
pozwalającego na ustalenie tożsamości - zwracania się do Policji lub innych właściwych
organów o ustalenie tożsamości.

5. Pracownik Służby Parku Krajobrazowego otrzymuje bezpłatne umundurowanie, które
obowiązkowo nosi przy wykonywaniu czynności służbowych.

6. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą doboru w Służbach Parków
Krajobrazowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, określi, w
drodze rozporządzenia, stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni
spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków
Krajobrazowych, z uwzględnieniem wykształcenia i stażu pracy.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla
pracowników Służb Parków Krajobrazowych wzór legitymacji służbowej, wzory
umundurowania oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, w tym
odpowiedni wzór umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku, kolor i wzór
przedmiotów uzupełniających mundury, wzór orła umieszczanego na czapce, a także
okresy użytkowania części umundurowania, kierując się potrzebą zapewnienia
pracownikom Służb Parków Krajobrazowych odpowiednich warunków do wykonywania
zadań, wymagających przebywania w terenie w różnych porach roku, oraz potrzebą
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rozróżnienia cech umundurowania pracowników zatrudnionych na poszczególnych
stanowiskach.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027

i Nr 216, poz. 1367)

Art. 75.
1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja
wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z
zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do
ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały
zmiany dotyczące tego obowiązku.

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby
pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim
samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to
uposażenie lub świadczenie.

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję.

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia
zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe,
jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo
z własnej inicjatywy.

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego
odpowiednik.

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot wypłacający stypendium.

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
właściwy powiatowy urząd pracy.
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9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy, którym jest:

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem
wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy,

2) Ochotniczy Hufiec Pracy,
3) agencja zatrudnienia,
4) instytucja szkoleniowa,
5) instytucja dialogu społecznego,
6) instytucja partnerstwa lokalnego,
7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i

przeciwdziałania bezrobociu,
8) jednostka naukowa,
9) organizacja pracodawców,

10) związek zawodowy,
[11) ośrodek doradztwa rolniczego,]
<11) wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego,>
12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego
- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w
przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr
116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz.
984).

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
ośrodek pomocy społecznej.

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

12. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program
wychodzenia z bezdomności lub kierujący do uczestnictwa w zajęciach w centrum
integracji społecznej.

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji.

14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym
mowa w art. 73 pkt 14a.

15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w
imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna.
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16. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te obowiązane są zgłosić się
niezwłocznie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ich
zarejestrowania.

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

USTAWA z dnia 22 października 2004 r. O JEDNOSTKACH DORADZTWA

ROLNICZEGO (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.)

Art. 2.
[1. Jednostkami doradztwa rolniczego są:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane dalej "Centrum
Doradztwa";

2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których terytorialny zasięg
działania obejmuje obszar województwa właściwego ze względu na siedzibę tego
ośrodka, zwane dalej "ośrodkami doradztwa".

2. Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi
posiadającymi osobowość prawną, prowadzącymi doradztwo rolnicze obejmujące
działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego
gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz
podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji
zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.]

<1. Jednostkami doradztwa rolniczego są:
1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane dalej „Centrum

Doradztwa”;
2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej „ośrodkami

wojewódzkimi”.
2. Centrum Doradztwa jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą

osobowość prawną.>
<2a. Ośrodki wojewódzkie są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi.
2b. Zadaniem Centrum Doradztwa i ośrodków wojewódzkich jest prowadzenie

doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi,
rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę
poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej
gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a
także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych
mieszkańców obszarów wiejskich.>
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[3. Jednostki doradztwa rolniczego nie odpowiadają za zobowiązania Skarbu Państwa.
Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania jednostek doradztwa rolniczego.]

[Art. 3.
1. Centrum Doradztwa podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, statut Centrum

Doradztwa.
3. Ośrodek doradztwa podlega właściwemu miejscowo wojewodzie.
4. Właściwy miejscowo wojewoda nadaje, w drodze zarządzenia, statut ośrodkowi

doradztwa.
5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii właściwych wojewodów,

określi, w drodze rozporządzenia, nazwy i siedziby oraz ramowy statut ośrodków
doradztwa, uwzględniając w szczególności zapewnienie realizacji zadań jednostek
doradztwa rolniczego na terytorium całego kraju, a także jednolitą organizację i sposób
działania tych jednostek.]

<Art. 3.
1. Centrum Doradztwa podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, statut

Centrum Doradztwa.
3. Ośrodek wojewódzki podlega właściwemu sejmikowi województwa.
4. Właściwy miejscowo sejmik województwa nadaje, w drodze uchwały, statut

ośrodkowi wojewódzkiemu.
5. Zarząd województwa może, w drodze porozumienia, przekazać prowadzenie

ośrodków wojewódzkich właściwej miejscowo izbie rolniczej.
6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii konwentu

marszałków, określi, w drodze rozporządzenia, ramowy statut ośrodków
wojewódzkich, uwzględniając w szczególności zapewnienie realizacji zadań
jednostek doradztwa rolniczego na terytorium całego kraju, a także jednolitą
organizację i sposób działania tych jednostek.>

Art. 4.
1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego:

1) przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania [ośrodków doradztwa]
<ośrodków wojewódzkich> w zakresie realizowanych przez nie zadań;

2) przygotowuje i przekazuje [ośrodkom doradztwa] <ośrodkom wojewódzkim>
materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie
działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej lub
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub
innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

3) opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
4) prowadzi szkolenia dla pracowników [ośrodków doradztwa] <ośrodków

wojewódzkich>:
a) w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym

uwzględnieniem integracji z Unią Europejską,
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b) realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych;
5) prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego

rozwoju obszarów wiejskich;
6) tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa

rolniczego;
7) organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w

zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;
8) koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez [ośrodki

doradztwa] <ośrodki wojewódzkie>;
9) upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.

1a.  Centrum Doradztwa wykonuje również zadania w zakresie przeprowadzania, na zasadach
określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kontroli w
zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji
oraz przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych
udzieloną akredytacją.

2. [Ośrodki doradztwa] <Ośrodki wojewódzkie> w ramach zadań z zakresu doradztwa
rolniczego:

1) prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w
szczególności w zakresie:

a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa
rolno-spożywczego,

b) rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych
gospodarstw rolnych,

c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
d) rolnictwa ekologicznego,
e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji
krajowych lub zagranicznych,

h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-
spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,

i) zarządzania gospodarstwem rolnym,
j) promocji produktów lokalnych i regionalnych;

2) prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej;
3) prowadzą działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i

innych mieszkańców obszarów wiejskich;
4) udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie

sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 1
lit. g;

5) prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz
gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie;
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6) mogą prowadzić doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego;

7) upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska;
8) podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;
9) upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą promocję

wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
10) współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych

oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych;

11) prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i
funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych analiz w
pracy doradczej.

3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, o
których mowa w ust. 1 i 2, nieodpłatnie.

4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie
wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia:
a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w

gospodarstwach rolnych,
b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności

agroturystycznych lub ekologicznych,
c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach

przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
d) działalności:

– wydawniczej,
– poligraficznej,
– laboratoryjnej,
– hotelarskiej i gastronomicznej,
– szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,

e) gospodarki pasiecznej;
2) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;
3) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć

upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących
produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

4) sporządzania:
a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
c) oceny użyteczności maszyn rolniczych,
d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
e) planów rolno-środowiskowych,
f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami

ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
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5) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o
przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

6)  objętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym usługi w zakresie, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005,
str. 1).

5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 i 2,
samodzielnie.

Art. 5.
1. [Ośrodki doradztwa] <Ośrodki wojewódzkie> realizują zadania z zakresu doradztwa

rolniczego:
1) zgodnie z przygotowanymi sposobami działania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt

1;
2) uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych

programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez właściwe
organy samorządu terytorialnego.

2. Jednostki doradztwa rolniczego przy realizacji zadań współpracują z:
1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2) Agencją Rynku Rolnego;
3) Agencją Nieruchomości Rolnych;
4) Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładem Ubezpieczeń

Społecznych;
5) bankami, w szczególności bankami spółdzielczymi, bankami zrzeszającymi banki

spółdzielcze oraz izbą gospodarczą zrzeszającą banki spółdzielcze;
6) izbami rolniczymi oraz Krajową Radą Izb Rolniczych;
7) regionalnymi zarządami gospodarki wodnej;
8) placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych

wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy;
9) lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości;

10) szkołami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i placówkami
naukowymi Polskiej Akademii Nauk;

11) organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego;
12) związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników;
13) zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi instytucjami

wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich;
14) środkami masowego przekazu.
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Art. 6.
1. Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i odwoływany przez:

1)  ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób należących do
państwowego zasobu kadrowego - w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;

[2) właściwego wojewodę - w przypadku dyrektora ośrodka doradztwa.]
<2) właściwy zarząd województwa – w przypadku dyrektora ośrodka

wojewódzkiego.>
2.  (uchylony).
3. Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego powołuje się na okres 5 lat.
4. Jeżeli organ, który powołał dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, zamierza odwołać

go przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zasięga opinii w tym zakresie Rady,
o której mowa w art. 9 ust. 1, działającej przy tej jednostce doradztwa rolniczego.

5. Rada przedkłada opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji o zamiarze odwołania dyrektora. W przypadku niewydania opinii w terminie
14 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa

rolniczego, mając na względzie zapewnienie prawidłowej pracy tej jednostki;
2)  (uchylony).

7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora.

8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, określi w szczególności warunki ustalania i
wypłacania:

1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników;
2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza

szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami
zawodowymi pracowników, z tym że wysokość składnika wynagrodzenia, którego
przyznanie uwarunkowane będzie długością przepracowanego okresu, o ile taki
składnik zostanie określony, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia
zasadniczego;

3) innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od
okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności może to dotyczyć
nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej
pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu
niezdolności do pracy lub na emeryturę.

Art. 9.
1. Przy jednostce doradztwa rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego,

zwana dalej "Radą".
2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.
3. Do zadań Rady należy:

1)  opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i
projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego
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programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego planu
finansowego;

2) zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa
rolniczego.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. W skład Rady wchodzi 11 członków, przy czym w skład Rady działającej przy:

1) Centrum Doradztwa wchodzi:
a) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,
c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,
d) po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-

rozwojowe,
e) 1 przedstawiciel konwentu marszałków;

2) [ośrodkach doradztwa] <ośrodkach wojewódzkich> wchodzi:
[a) po 1 przedstawicielu właściwego miejscowo wojewody i marszałka

województwa,]
<a) 2 przedstawicieli sejmiku województwa,>
b) 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej,
c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,
d) 1 przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-

rozwojowe,
e) 2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa.

6. Członków Rady powołuje i odwołuje:
1) minister właściwy do spraw rozwoju wsi - w przypadku Rady działającej przy

Centrum Doradztwa;
[2) wojewoda - w przypadku Rady działającej przy ośrodku doradztwa.]
<2) zarząd województwa – w przypadku Rady działającej przy ośrodku

wojewódzkim.>
7. W skład Rady wchodzą wyłącznie osoby, które:

1) korzystają z pełni praw publicznych;
2) mają co najmniej średnie wykształcenie;
3) nie zostały skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

8. Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez organ, któremu podlega
jednostka doradztwa rolniczego.

9. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia właściwa dla niej jednostka doradztwa
rolniczego.

Art. 11.
1. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach

środków pochodzących z:
1) dotacji budżetowych;
2) przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
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3) przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków
oraz środków finansowych pochodzenia zagranicznego i odsetek bankowych od
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

[2.  Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje podmiotowe na
wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, w
tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek, oraz na wykonywanie
zadań w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a.]

<2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na
wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1
i 2, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek, oraz na
wykonywanie zadań w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a.>

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeznacza się na finansowanie
działalności jednostki doradztwa rolniczego.

4. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach o rachunkowości.

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH

Z EKSPLOATACJI (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Art. 30.
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego

sprawozdania zawierającego informacje o:
1) liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z

eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu;
2) masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku

i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów
wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu, z podaniem
nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy;

4) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem
nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu
przedsiębiorcy;

5) osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem
na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r. i w okresie późniejszym.

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz [wojewodzie] <marszałkowi
województwa> sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 lutego
następnego roku.

3. Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1,
powinny być przechowywane przez 5 lat.
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4. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań,
określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz
sposób jego przekazywania.

Art. 31.
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć

[wojewodzie] <marszałkowi województwa> właściwemu miejscowo do wydania
pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami
wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu zawiadomienie o zakończeniu
działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania
pojazdów.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) datę zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
3) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - nazwę, siedzibę i adres albo

imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Art. 39.
1. Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów po uzgodnieniu z [wojewodą]
<marszałkiem województwa> właściwym miejscowo do wydania pozwolenia
zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w
związku z prowadzeniem stacji demontażu przedsiębiorcy prowadzącemu stację
demontażu, z którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł
umowę.

2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, starosta określa przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców prowadzących stację demontażu, którym przedsiębiorca prowadzący
punkt zbierania pojazdów jest obowiązany przekazywać zebrane pojazdy wycofane z
eksploatacji.

3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów poświadcza nieprawdę w
zaświadczeniu o demontażu pojazdu lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego
pojazdu, starosta cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez
odszkodowania.

4. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów narusza przepisy ustawy,
starosta wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń.

5. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, mimo wezwania nadal narusza przepisy
ustawy, starosta cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez
odszkodowania.

6. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje wstrzymanie działalności
objętej tym zezwoleniem.

7. Starosta przekazuje [wojewodzie] <marszałkowi województwa>, o którym mowa w ust.
1, oraz [wojewodzie] <marszałkowi województwa> właściwemu ze względu na adres
punktu zbierania pojazdów kopie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz decyzji, o
których mowa w ust. 3 i 5.
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Art. 40.
1. Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w

zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu
jest [wojewoda] <marszałek województwa>.

2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być wydane po uzyskaniu wymaganego
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, z wyłączeniem nowo zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów
budowlanych, zespołów obiektów lub instalacji, do których ma zastosowanie art. 76
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
późn. zm.), oraz po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji.

3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu poświadcza nieprawdę w
zaświadczeniu o demontażu pojazdu lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego
pojazdu, [wojewoda] <marszałek województwa> cofa pozwolenia lub decyzje, o
których mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez odszkodowania.

4. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu narusza przepisy ustawy, [wojewoda]
<marszałek województwa> wzywa go do zaniechania naruszeń w oznaczonym terminie.

5. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, mimo wezwania nadal narusza przepisy
ustawy, [wojewoda] <marszałek województwa> cofa pozwolenia lub decyzje, o których
mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez odszkodowania.

Art. 41.
1. Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w

zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem strzępiarki jest
[wojewoda] <marszałek województwa>.

2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę poświadcza nieprawdę w informacji
dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, o której mowa w art. 38 ust.
2, [wojewoda] <marszałek województwa> cofa pozwolenia lub decyzje, o których
mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez odszkodowania.

3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę narusza przepisy ustawy, [wojewoda]
<marszałek województwa> wzywa go do zaniechania naruszeń w oznaczonym terminie.

4. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 3, mimo wezwania nadal narusza przepisy
ustawy, [wojewoda] <marszałek województwa> cofa pozwolenia lub decyzje, o których
mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez odszkodowania.

Art. 42.
1. [Wojewoda] <Marszałek województwa> prowadzi wykaz:

1) przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu;
2) przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego

stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów;
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2) adresy stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów.
3. Informację o umieszczeniu w wykazie lub usunięciu z wykazu, o którym mowa w ust. 1,

[wojewoda] <marszałek województwa> przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów.
[4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, wojewoda zamieszcza na stronie internetowej urzędu

wojewódzkiego.]
<4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa zamieszcza na stronie

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII (Dz. U. Nr

179, poz. 1485, z późn. zm.)

Art. 28.
1. Osoba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia substytucyjnego.
2. Leczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdrowotnej po uzyskaniu

zezwolenia [wojewody] <marszałka województwa>, wydanego po uzyskaniu
pozytywnej opinii dyrektora Biura odnośnie do spełniania wymagań określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

3. Zezwolenie na leczenie substytucyjne w zakładach opieki zdrowotnej dla osób
pozbawionych wolności wydaje Dyrektor Generalny Służby Więziennej po zasięgnięciu
opinii dyrektora Biura.

4. Zezwolenie na leczenie substytucyjne może otrzymać zakład opieki zdrowotnej, który
posiada:

1) aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką w zakresie zaopatrzenia w środek
substytucyjny;

2) pomieszczenia przystosowane do:
a) wydawania środka substytucyjnego,
b) prowadzenia terapii grupowej,
c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,
d) pobierania próbek do analizy,
e) przechowywania i przygotowania środków substytucyjnych w sposób

uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych;
3) odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia

leczenia ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu oraz
przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników
pomocniczych.

5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, są wydawane w drodze decyzji
administracyjnej.

6. Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy zakład opieki zdrowotnej przestał
spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.
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7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb
postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowe warunki, które powinien
spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne, mając na
względzie dobro osób uzależnionych.

Art. 46.
1. Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych

rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego
kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie
oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie
[wojewody] <marszałka województwa> na prowadzenie działalności w zakresie skupu
maku.

2. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w
wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu
materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu
przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie [wojewody]
<marszałka województwa> na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi
włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy
lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych
rynków rolnych, lub

2) umowy sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr
1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi
uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131), zwanego dalej "rozporządzeniem
1673/2000", zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie [wojewody]
<marszałka województwa> na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi
włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej
lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków
rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska - uznanym przez to państwo, lub

3) umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit.
b rozporządzenia 1673/2000, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie
[wojewody] <marszałka województwa> na prowadzenie działalności w zakresie
skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców
słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji
niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska - uznanym
przez to państwo, lub

4) zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o którym mowa w art. 2
ust. 1 lit. a rozporządzenia 1673/2000, składanego Prezesowi Agencji Rynku
Rolnego, w przypadku gdy prowadzący uprawę konopi włóknistych jest
jednocześnie wpisany do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej
lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków
rolnych.

3. Stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo
kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą
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zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych
roślin.

4. Działalność w zakresie skupu:
1) maku, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1,
2) konopi włóknistych na podstawie umów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2

- może prowadzić podmiot posiadający zezwolenie [wojewody] <marszałka
województwa> właściwego dla miejsca położenia uprawy, określające w szczególności
zakres i cel prowadzonej działalności.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się w drodze decyzji, na wniosek, który
zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę
i adres wnioskodawcy;

2) numer NIP albo numer REGON wnioskodawcy;
3) adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu;
4) informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1) oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu,

zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1,
lub

2) kopię decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych
pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu
przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo kopię dokumentu
potwierdzającego uznanie przetwórcy przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
inne niż Rzeczpospolita Polska - w przypadku zezwolenia [wojewody] <marszałka
województwa> na działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na podstawie
umowy sprzedaży;

3) zobowiązanie do przekazywania na żądanie wojewody informacji dotyczących
zakresu i celu prowadzonej działalności.

7. [Wojewoda] <Marszałek województwa> cofa zezwolenie w razie naruszenia warunków
prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.

[8. Wojewoda, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia - aktu prawa
miejscowego, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi
włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią,
zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i
konopi włóknistych.]

<8. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia
oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną
powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych
oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią,
zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i
konopi włóknistych na danym terenie.>


