
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1329)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,

poz. 1220, z późn. zm.)

Art. 5.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) gatunek - zarówno gatunek w znaczeniu biologicznym, jak i każdą niższą od gatunku
biologicznego jednostkę systematyczną, populację, a także mieszańce tego gatunku
w pierwszym lub drugim pokoleniu, z wyjątkiem form, ras i odmian udomowionych,
hodowlanych lub uprawnych;

1a) gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty - gatunek roślin lub
zwierząt, który na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest:

a) zagrożony, z wyjątkiem gatunków, których naturalny zasięg na tym terytorium
jest zasięgiem krańcowym i które nie są zagrożone lub podatne na zagrożenie w
zachodnim regionie palearktycznym, lub

b) podatny na zagrożenie, czyli mogący w najbliższej przyszłości zostać
zakwalifikowanym do kategorii gatunków zagrożonych, jeśli czynniki będące
przyczyną zagrożenia będą na niego nadal oddziaływać, lub

c) rzadki, czyli o niewielkiej populacji, który nie jest obecnie zagrożony ani
podatny na zagrożenie, ale podlega ryzyku zagrożenia ze względu na
występowanie w obrębie ograniczonych obszarów geograficznych albo znaczne
rozproszenie na większym obszarze, lub

d) endemiczny i wymagający specjalnej uwagi ze względu na szczególny charakter
jego siedliska lub potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na te siedliska lub
potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na stan jego ochrony;

1b) gatunek o znaczeniu priorytetowym - gatunek zagrożony, w odniesieniu do którego
Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego
naturalnego zasięgu mieszczącego się na terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej;

1c) gatunek obcy - gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci
osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, zarodników, nasion, jaj lub części
osobników, dzięki którym mogą one rozmnażać się;
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1d) integralność obszaru Natura 2000 - spójność czynników strukturalnych i
funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk
przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura
2000;

2) korytarz ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów;
2a) krzyżowanie zwierząt - kojarzenie osobników genetycznie odmiennych, w tym

osobników różnych gatunków;
2b) obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony

siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony
populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty;

2c) obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany specjalny obszar ochrony
siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie
biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do
zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub
gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco
przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności
biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków
zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla
Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków,
charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich
życia lub rozmnażania;

2d) obszar morski - polski obszar morski w rozumieniu ustawy 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.);

3) obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub
wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w
ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju;

4) ochrona częściowa - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą
możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych
gatunków lub ich części;

5) ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu
przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów;

6) ochrona ex situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich
naturalnego występowania oraz ochronę skał, skamieniałości i minerałów w
miejscach ich przechowywania;

7) ochrona in situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów
przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania;

8) ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu;
9) ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w

stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów
przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków -
całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju;
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10) ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą
techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony
ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin
określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji;

11) ogród zoologiczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą
techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie są przetrzymywane
oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku, żywe zwierzęta
gatunków dziko występujących, z wyjątkiem:

a) cyrków,
b) sklepów ze zwierzętami,
c) miejsc, w których eksponowanych jest publicznie nie więcej niż 15 gatunków

tych zwierząt i łącznie nie więcej niż 50 okazów gadów, ptaków i ssaków;
11a) okaz gatunku - roślinę, zwierzę lub grzyb z danego gatunku, żywe lub martwe,

każdą ich część, formę rozwojową, jajo lub wydmuszkę, a także produkt pochodny
również zawarty w innych towarach oraz towary, które zgodnie z dołączonym
dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą, lub jeżeli wynika to z
jakichkolwiek innych okoliczności, mają zawierać lub zawierają części lub produkty
pochodne z roślin, zwierząt, lub grzybów z danego gatunku;

12) ostoja - miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów
zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków;

13) ośrodek rehabilitacji zwierząt - miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i
rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki
człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego;

14) otulina - strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną
indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed
zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka;

15) pozyskiwanie:
a) zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk

naturalnych do celów gospodarczych,
b) chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub ich części

i produktów pochodnych do celów gospodarczych,
c) (uchylona);

16) różnorodność biologiczna - zróżnicowanie żywych organizmów występujących w
ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie
ekosystemów;

17) siedlisko przyrodnicze - obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub
antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i
biotyczne;

17a) siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty - siedlisko
przyrodnicze, które na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej:

a) jest zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub
b) ma niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu ograniczonego

obszaru występowania wynikającego z jego wewnętrznych, przyrodniczych
właściwości, lub
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c) stanowi reprezentatywny przykład typowych cech regionu biogeograficznego
występującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

17b) siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym - siedlisko przyrodnicze
zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za
którego ochronę Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu
wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się na terytorium tych państw;

18) siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów - obszar występowania
roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich
rozwoju;

19) specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony
tych gatunków;

20) środowisko przyrodnicze - krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz
naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich
roślinami, zwierzętami i grzybami;

21) tereny zieleni - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z
nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej
zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub
osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody
botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń
towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom,
składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym;

[22) udostępnianie - umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych
oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;]

<22) udostępnianie – umożliwianie korzystania z parku narodowego, rezerwatu
przyrody lub niektórych ich obszarów i obiektów w celach naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania,
fotografowania, a także w celach zarobkowych;>

23) walory krajobrazowe - wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz
związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły
przyrody lub działalność człowieka;

24) właściwy stan ochrony gatunku - sumę oddziaływań na gatunek, mogącą w dającej
się przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji
na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu
tego gatunku, przy której dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku
wskazują, że gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska,
naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się
populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało;

25) właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - sumę oddziaływań na siedlisko
przyrodnicze i jego typowe gatunki, mogącą w dającej się przewidzieć przyszłości
wpływać na naturalne rozmieszczenie, strukturę, funkcje lub przeżycie jego
typowych gatunków na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej
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lub naturalnego zasięgu tego siedliska, przy której naturalny zasięg siedliska
przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie
zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do
długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą
istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie
ochrony;

26) wstęp do parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wejście lub wjazd na obszar
objęty ochroną ścisłą lub czynną w celu naukowym, edukacyjnym, turystycznym lub
rekreacyjnym;

27) zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa
lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.), wraz z
terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu,
spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe;

28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech
fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników
chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów
przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka w
granicach obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej;

29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech
fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników
chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów
przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka,
mający swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów podlegających ochronie
prawnej.

Art. 8.
1. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami

przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni
nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory
krajobrazowe.

2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów,
tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia
właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

[3. Park narodowy jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych.

4. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje parkowi
narodowemu statut określający jego strukturę organizacyjną.]

<Art. 8a.
1. Park narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.).

2. Wykaz parków narodowych stanowi załącznik do ustawy.
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Art. 8b.
1. Do zadań parków narodowych należy w szczególności:

1) prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego,
zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;

2) udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie
ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa
w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;

3) prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.
2. Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach

określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), z ograniczeniami
wynikającymi z ustawy.

Art. 8c.
1. Organem parku narodowego jest dyrektor parku narodowego.
2. Dyrektor parku narodowego jest powoływany przez ministra właściwego do spraw

środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, oraz przez niego odwoływany. W przypadku odwołania dyrektora parku
narodowego minister właściwy do spraw środowiska z dniem odwołania może
powierzyć pełnienie jego obowiązków zastępcy dyrektora parku narodowego do
czasu powołania dyrektora parku narodowego, jednak na okres nie dłuższy niż 6
miesięcy.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

4. Stanowisko dyrektora parku narodowego może zajmować osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
5) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości

dyrektora parku narodowego;
6) posiada kompetencje kierownicze;
7) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na

stanowisku kierowniczym.
5. W celu przeprowadzenia naboru minister właściwy do spraw środowiska powołuje

komisję konkursową w składzie:
1) dwóch pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw

środowiska;
2) przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
3) przedstawiciel rady naukowej właściwego parku narodowego;
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4) przedstawiciel marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę
parku narodowego.

6. Nabór ma charakter konkursu, w toku którego sprawdzeniu podlegają wiedza i
predyspozycje niezbędne do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego oraz
kompetencje kierownicze.

7. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza informację o naborze na stanowisko
dyrektora parku narodowego oraz o wynikach tego naboru.

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania naboru oraz zadania i organizację
komisji konkursowej, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia naboru
oraz wszechstronnej oceny wiedzy, predyspozycji i kompetencji kierowniczych
kandydatów.

Art. 8d.
Dyrektor parku narodowego kieruje działalnością parku narodowego i reprezentuje
park narodowy na zewnątrz.

Art. 8e.
1. Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony, o którym mowa w

art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22, oraz wydaje zarządzenia
dotyczące funkcjonowania parku narodowego, w tym określające sposoby
udostępniania obszarów parku narodowego.

2. Dyrektor parku narodowego ma prawo prowadzenia postępowań w sprawach o
wykroczenia z zakresu ochrony przyrody oraz udziału w postępowaniach przed
sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań
od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony
przyrody.

3. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, dyrektor parku narodowego
może upoważnić funkcjonariusza Straży Parku.

4. Do dyrektora parku narodowego należą odpowiednio zadania i kompetencje
określone w art. 5 ust. 2–4, art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2, art. 14a ust. 1 i 2, art. 26 ust.
3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

5. Dyrektor parku narodowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
określonych w ustawie współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnej.

Art. 8f.
Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, nadaje parkowi
narodowemu statut określający organizację wewnętrzną parku narodowego, tryb
działania jego organu oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą
zapewnienia sprawnego działania parku narodowego oraz właściwej realizacji jego
zadań.

Art. 8g.
1. Park narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z

posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań
określonych w ustawie, w tym zadań Służby Parku Narodowego, oraz kosztów
działalności.
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2. Podstawą gospodarki finansowej parku narodowego jest roczny plan finansowy.
3. W rocznym planie finansowym parku narodowego wyodrębnia się:

1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;

4) środki na wydatki majątkowe;
5) środki przyznane innym podmiotom;
6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

4. Dyrektor parku narodowego sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym na
rok budżetowy i 2 kolejne lata, w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych
i podzadań.

5. W rocznym planie finansowym parku narodowego mogą być dokonywane zmiany
przychodów i kosztów po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw
środowiska. O dokonanych zmianach należy niezwłocznie powiadomić ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia
gospodarki finansowej parku narodowego, kierując się potrzebą zapewnienia
jednolitego sposobu przeznaczania środków publicznych na realizację zadań parku
narodowego określonych w ustawie oraz przestrzegania ładu finansów publicznych.

Art. 8h.
1. Przychodami parku narodowego są:

1) dotacje z budżetu państwa;
2) dotacje oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej;
3) dotacje oraz pożyczki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i

gospodarki wodnej;
4) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 3;
5) wpływy z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną parku

narodowego oraz za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością;
6) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń;
7) wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości;
8) wpływy ze sprzedaży produktów uzyskiwane w ramach realizacji zadań

wynikających z planu ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadań
ochronnych, o których mowa w art. 22;

9) wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych;
10) wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego;
11) wpływy wynikające z prowadzenia działalności rolniczej;
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12) wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
13) wpływy z opłat za udostępnienie informacji o zasobach

przyrodniczych, kulturowych i kartograficznych;
14) wpływy z tytułu nawiązek orzeczonych wobec sprawców skazanych za

wykroczenia przeciwko środowisku;
15) inne niewymienione przychody wynikające z działalności parku narodowego.

2. Przychodami parku narodowego mogą być:
1) dobrowolne wpłaty;
2) spadki, zapisy i darowizny;
3) świadczenia rzeczowe;
4) wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony przyrody;
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
6) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
7) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na

realizację zadań związanych z ochroną wartości przyrodniczych lub
kulturowych regionu.

3. Park narodowy, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska wydawaną w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wyrażoną w
drodze decyzji administracyjnej, może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości
60% kwot ujętych w planie finansowym przychodów lub 60% kosztów, na realizację
zadań parku narodowego.

4. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 7 i 14 oraz ust. 2 pkt 7, przeznacza się
wyłącznie na realizację zadań, o których mowa w art. 8b ust. 1.>

[Art. 9.
1. Nadzór nad parkami narodowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) zatwierdzanie planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych z
działalności parków narodowych;

2) zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych;

3) koordynowanie działalności naukowej i edukacyjnej;
4) kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
5) funkcjonowanie Służb Parków Narodowych.]

<Art. 9.
1. Nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje minister właściwy do

spraw środowiska.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony, o
którym mowa w art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22;
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2) kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
3) kontrolę wykonywanej przez parki narodowe działalności gospodarczej;
4) kontrolę realizacji zadań parków narodowych;
5) kontrolę realizacji planów finansowych parków narodowych;
6) kontrolę działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ

ochrony przyrody.
3. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza roczne sprawozdania zbiorcze z

działalności parków narodowych przygotowywane na podstawie sprawozdań z
działalności poszczególnych parków narodowych, przedkładanych przez
dyrektorów parków narodowych.>

Art. 10.
[1. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze

rozporządzenia Rady Ministrów, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy,
otulinę i nieruchomości Skarbu Państwa nieprzechodzące w trwały zarząd parku
narodowego. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, kieruje się rzeczywistym stanem
wartości przyrodniczych obszaru. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku
narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i
kulturowych jego obszaru.]

<1. Określenie i zmiana granic parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia
Rady Ministrów, które określa jego obszar, przebieg granicy, otulinę i
nieruchomości Skarbu Państwa nieoddawane w użytkowanie wieczyste parkowi
narodowemu. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, kieruje się rzeczywistym
stanem wartości przyrodniczych obszaru.>

<1a. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku narodowego następuje wyłącznie w
razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru.

1b. Prawo użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa,
które zostały wyłączone z granic parku narodowego w wyniku jego likwidacji lub
zmiany jego granic, wygasa z dniem wejścia w życie ustawy o likwidacji parku
narodowego albo rozporządzenia w sprawie zmiany jego granic. Minister właściwy
do spraw środowiska przekazuje protokolarnie nieruchomości do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa.>

2. [Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po
uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi jednostek samorządu
terytorialnego, na których obszarze działania planuje się powyższe zmiany, oraz po
zaopiniowaniu, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia tych zmian, przez zainteresowane
organizacje pozarządowe.] <Określenie i zmiana granic parku narodowego może
nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi
jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze działania planuje się
powyższe zmiany, oraz po zaopiniowaniu, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
tych zmian, przez zainteresowane organizacje pozarządowe.> Niezłożenie opinii w
przewidzianym terminie uznaje się za brak uwag.

[3. Nieruchomości Skarbu Państwa położone w granicach parku narodowego i służące
realizacji jego celów zostają oddane w trwały zarząd parku narodowego, na zasadach
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określonych w rozdziale 5 działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.]

<3. Z dniem wejścia w życie ustawy o utworzeniu parku narodowego albo
rozporządzenia w sprawie zmiany jego granic park narodowy nabywa z mocy
prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych
w jego granicach i służących realizacji jego celów oraz własność położonych na tych
nieruchomościach budynków, innych urządzeń i lokali.>

<3a. Nabycie praw, o których mowa w ust. 3, nie może naruszać praw osób trzecich.
3b. Nabycie praw, o których mowa w ust. 3, potwierdza wojewoda w drodze decyzji

administracyjnej wydanej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o
utworzeniu parku narodowego albo rozporządzenia w sprawie zmiany jego granic.
Odwołania od decyzji wojewody rozpatruje minister właściwy do spraw środowiska.

3c. Decyzja, o której mowa w ust. 3b, stanowi podstawę do dokonania wpisów w
księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków.

3d. Dyrektor parku narodowego jest obowiązany do złożenia wniosków o wpis w
księgach wieczystych prawa użytkowania wieczystego na rzecz parku narodowego w
terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 3b.

3e. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w ust. 3,
jest wolne od podatków i opłat związanych z tym działaniem, a wynikające z niego
wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat.

3f. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w ust. 3,
następuje bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty, a nabycie własności
budynków, innych urządzeń oraz lokali następuje nieodpłatnie.>

4. Administrowanie obszarami morskimi położonymi w granicach parku narodowego
odbywa się na podstawie działu III ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

[5. Parkowi narodowemu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonej w
granicach parku narodowego na rzecz Skarbu Państwa.]

<5. Parkowi narodowemu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonej w
granicach parku narodowego na rzecz Skarbu Państwa.>

<5a. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania
przez dyrektora parku narodowego zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

5b. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży jest obowiązany do zawiadomienia
dyrektora parku narodowego o treści tej umowy.

5c. Dyrektor parku narodowego wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie
oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w ust. 5b. W
przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub
napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.

5d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5c, notariusz doręcza sprzedawcy.
5e. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie

sprzedaży.
5f. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej,

dyrektor parku narodowego wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14
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dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5c, wystąpić do sądu o
ustalenie ceny tej nieruchomości.

5g. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 5f, przy zastosowaniu sposobów
jej ustalania określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

5h. Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez zawiadomienia
uprawnionego do prawa pierwokupu jest nieważna.

5i. W przypadku gdy prawo pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze parku
narodowego z mocy przepisów odrębnych przysługuje jednocześnie kilku
podmiotom, pierwszeństwo w realizacji prawa pierwokupu przysługuje parkowi
narodowemu.

5j. W przypadku wykonania przez dyrektora parku narodowego prawa pierwokupu
nieruchomość Skarbu Państwa oddaje się w użytkowanie wieczyste parkowi
narodowemu na wniosek dyrektora parku narodowego.

5k. Położone w granicach parku narodowego nieruchomości Skarbu Państwa zbędne
jednostce organizacyjnej sprawującej trwały zarząd, w przypadku wygaśnięcia
trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej, na wniosek dyrektora parku
narodowego oddaje się w użytkowanie wieczyste parkowi narodowemu.

5l. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, o których mowa w ust. 5j i 5k, jest
wolne od podatków i opłat związanych z tym działaniem, a wynikające z niego wpisy
do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat.

5m. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego.>

6. 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 narodowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku
narodowego w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na
ochronę przyrody parku narodowego.

7. Projekty planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu i zadania z
zakresu gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach, w części dotyczącej otuliny parku narodowego wymagają uzgodnienia z
dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planów lub zadań, mogących mieć
negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego.

8. Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu lub zadania z zakresu gospodarki leśnej,
o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w
granicach parku narodowego wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w
zakresie ustaleń tych planów lub zadań, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę
przyrody parku narodowego.

<Art. 10a.
1. Park narodowy jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw

środowiska, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności
prawnej w zakresie rozporządzenia nieruchomością, w tym oddaniem
nieruchomości do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa
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cywilnego, z wyłączeniem umowy dzierżawy, najmu albo użyczenia zawieranych na
czas nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku gdy po umowie dzierżawy, najmu albo
użyczenia zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejną umowę, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość, i łączny czas trwania umów zawartych z
tym samym podmiotem przekracza 5 lat, wymagana jest zgoda ministra właściwego
do spraw środowiska.

2. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje dyrektor parku
narodowego, określając:

1) przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych
identyfikujących nieruchomość;

2) sposób rozporządzenia;
3) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej;
4) wpływ czynności prawnej na przyrodę parku narodowego;
5) w przypadku zbywania nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego –

wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
3. Przy wydawaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę w

szczególności wpływ sposobu rozporządzenia nieruchomością na przyrodę parku
narodowego oraz jej zgodność z celami, o których mowa w art. 8 ust. 2.

4. Minister właściwy do spraw środowiska może zlecić sporządzenie dodatkowej
wyceny nieruchomości lub wystąpić do organizacji zawodowej rzeczoznawców
majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt
5, zgodnie z przepisami art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

5. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 jest
nieważna.

6. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z
naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1, oprócz osób mających w tym interes
prawny, może wystąpić minister właściwy do spraw środowiska.

7. Do rozporządzania przez park narodowy składnikami aktywów trwałych w
rozumieniu przepisów o rachunkowości nie stosuje się przepisów art. 5a–5c ustawy z
dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).

8. Zawarcie przez park narodowy umowy dotyczącej rozporządzania
nieruchomościami następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem art. 10b.

Art. 10b.
Umowa dotycząca rozporządzenia nieruchomością jest zawierana w drodze
bezprzetargowej, jeżeli:

1) stroną jest państwowa jednostka budżetowa;
2) zbycie nieruchomości następuje w drodze zamiany lub darowizny;
3) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz

innych współwłaścicieli nieruchomości;
4) zawierana jest umowa użyczenia;
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5) zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem parku
narodowego;

6) zawierana jest umowa służebności drogi koniecznej lub służebności przesyłu.
Art. 10c.

Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza dyrektor parku narodowego.
Art. 10d.

1. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego;
2) przetargu pisemnego nieograniczonego.

2. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu
wybór najkorzystniejszej oferty.

3. O zastosowanej formie przetargu decyduje dyrektor parku narodowego.
Art. 10e.

1. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie, a w
przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 104a ust. 1, nie wcześniej niż po
upływie terminu, o którym mowa w art. 104a ust. 12. Ogłoszenie o przetargu
wywiesza się w siedzibie parku narodowego oraz zamieszcza się na stronie
internetowej parku narodowego, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu
podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.

2. W ogłoszeniu o przetargu podaje się czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie
ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań również terminy przeprowadzenia
poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu zawiera ponadto odpowiednio:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków;

2) powierzchnię nieruchomości;
3) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
4) termin zagospodarowania nieruchomości;
5) cenę nieruchomości w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości

określona przez rzeczoznawcę majątkowego;
6) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
7) terminy wnoszenia opłat;
8) zasady aktualizacji opłat;
9) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie, najem lub

dzierżawę;
10) wysokość wadium.

3. Przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o ogłoszeniu przetargu
rozpatruje się wnioski uprawnionych do nabycia, użytkowania, najmu lub
dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku informacji o nieruchomości, której ten wniosek dotyczy, nie
zamieszcza się w ogłoszeniu o przetargu.

Art. 10f.
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1. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, dyrektor parku
narodowego może zbyć nieruchomość albo zawrzeć umowę użytkowania, najmu lub
dzierżawy nieruchomości w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. W
przypadku zbywania nieruchomości cena ogłoszona w kolejnych przetargach albo
ustalona w wyniku rokowań nie może być niższa niż 2/3 wartości nieruchomości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił
do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad
cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta
lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli
komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

3. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu
ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć
czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do
spraw środowiska.

Art. 10g.
1. Dyrektor parku narodowego jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako

nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej
rozporządzenia nieruchomością, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor parku narodowego może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W
zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

Art. 10h.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów,
2) tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej,
3) sposób ustalania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i

zwrotu,
4) sposób sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz zakres

informacji w nim zawartych,
5) tryb postępowania w przypadku zaskarżenia czynności związanych z

przeprowadzeniem przetargu,
6) tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań

– uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości tych postępowań,
równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku
przetargu.>
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Art. 12.
[1. Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych,

kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie
negatywnie na przyrodę w parku narodowym.]

<1. Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie
negatywnie na przyrodę w parku narodowym.>

2. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia - w zadaniach
ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę
osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.

3. Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku
narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, ustala dyrektor parku narodowego.
5. Opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
przyjęty w ustawie budżetowej.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 3, uiszcza się w formie wykupu biletu wstępu
jednorazowego lub wstępu wielokrotnego w miejscach pobierania opłat lub wnosi się na
rachunek bankowy parku narodowego.

7. Opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary nie pobiera się od:
1) dzieci w wieku do 7 lat;
2) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań

naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym

w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4) mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących

z parkiem narodowym;
5) osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
6) osób udających się do miejsc kultu religijnego.

8. Opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary w wysokości 50 %
stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobiera się od:

1) uczniów szkół i studentów;
2) emerytów i rencistów;
3) osób niepełnosprawnych;
4) żołnierzy służby czynnej.

[9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są dochodami budżetu państwa albo przychodami
instytucji gospodarki budżetowej, o ile instytucja ta zostanie utworzona zgodnie z art. 23
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), i
są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
parku narodowego oraz na ochronę przyrody. Opłaty pobierane za wstęp do parku
narodowego, w wysokości 15 % wpływów za każdy kwartał, przeznacza się na
dofinansowanie działalności ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowniczych -
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, działających na terenie danego parku narodowego.]
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<9. Opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, o których mowa w ust. 3, w
wysokości 15% dochodów za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie
działalności ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowniczych – Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, działających na terenie danego parku narodowego.>

10. Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając zróżnicowanie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych parków narodowych, nasilenie ruchu turystycznego i
jego oddziaływanie na przyrodę parków narodowych, określi, w drodze rozporządzenia,
parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.

Art. 15.
1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:

[1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem
obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;]

<1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z
wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo
rezerwatu przyrody;>

2) (uchylony);
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,

postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt
kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień
zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;

5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania

zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników
przyrody;

7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody;

8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym

płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a
w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;

12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc

wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
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14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w
planie ochrony lub zadaniach ochronnych;

15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w
rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary
objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają
wypas;

17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

[18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na
nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;]

<18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na
nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych lub będących
w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, wskazanymi przez dyrektora
parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora
ochrony środowiska;>

19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody,
edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych
z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów

wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku

narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska;

24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a
w rezerwacie przyrody - bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;

26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody

dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody regionalnego
dyrektora ochrony środowiska.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
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2) (uchylony);
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem

powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia

bezpieczeństwa państwa;
5) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego

wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz
wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku
narodowego, może zezwolić na obszarze parku narodowego na odstępstwa od zakazów, o
których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione:

1) potrzebą ochrony przyrody, wykonywaniem badań naukowych, celami
edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub
celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na przyrodę
parku narodowego lub

2) potrzebą realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku
rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej w
rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na odstępstwa od
zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą:

1) ochrony przyrody lub
2) realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań

alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art.
3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

<4a. Przy zasięganiu opinii, o których mowa w ust. 3 i 4, nie stosuje się art. 106 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

4b. Właściwe organy wydają opinię, o której mowa w ust. 3 i 4, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Opinia jest wydawana w formie pisemnego
stanowiska organu zawierającego ocenę planowanych czynności w odniesieniu do
wpływu przedsięwzięcia na przyrodę parku narodowego.>

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody
na odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione
wykonywaniem badań naukowych lub celami edukacyjnymi, kulturowymi,
turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie
spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody.

<6. Zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w ust. 1, wydaje się, w
drodze decyzji administracyjnej, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów, o których mowa w ust. 1,
zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
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2) wskazanie zakazów, od których wnioskodawca zamierza uzyskać zezwolenie na
odstępstwo;

3) cel wykonania wnioskowanych czynności wraz z uzasadnieniem;
4) opis planowanych czynności;
5) lokalizację wykonywania planowanych czynności;
6) uzasadnienie braku rozwiązań alternatywnych względem planowanego

wariantu w przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego;
7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na przyrodę parku
narodowego.

8. W zezwoleniu na odstępstwo od zakazów, o których mowa w ust. 1, niezależnie od
wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, wskazuje się warunki realizacji tego odstępstwa
wynikające z potrzeb ochrony przyrody.>

Art. 28.
1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań

ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia
zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków.

2. Dla proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na
liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawujący nadzór może sporządzić projekt
planu zadań ochronnych na okres 10 lat.

3. Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, o którym mowa w ust. 1, umożliwi
zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.

4. Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, o którym mowa w ust. 1, zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym 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.

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w
formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się
koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb
ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.

[6. Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 następuje po
uzgodnieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli obszar Natura
2000 obejmuje obszar zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje
zażalenie do ministra właściwego do spraw środowiska. Niewyrażenie stanowiska w
terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu planu zadań ochronnych uznaje się za jego
uzgodnienie.
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7. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy obszaru zarządzanego przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zakresie zadań ochronnych, za których
wykonywanie odpowiadać będą jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.]

8. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 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 obszaru.

9. W przypadku dokonywania zmiany planu zadań ochronnych stosuje się przepisy ust. 3
i 4.

10. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:
1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk
będących przedmiotami ochrony;

3) cele działań ochronnych;
4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:
a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich

siedlisk,
b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o

których mowa w pkt 3,
c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich

ochrony;
5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz
planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub
całości obszaru.

11. Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części:
1) dla którego ustanowiono plan ochrony, o którym mowa w art. 29;
2) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu

przyrody lub parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony
uwzględniający zakres, o którym mowa w ust. 10;

3) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, dla których ustanowiono zadania ochronne uwzględniające
zakres, o którym mowa w ust. 10;
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<3a) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem nadleśnictwa, dla którego
ustanowiony plan urządzenia lasu został poddany ocenie oddziaływania na
środowisko;>

4) znajdującego się w obszarach morskich.
12. Akt prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony

środowiska, o którym mowa w ust. 5, traci moc w przypadku ustanowienia planu
ochrony, o którym mowa w art. 29.

13. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla obszaru
Natura 2000:

1) tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych,
2) zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu zadań ochronnych,
3) tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych

- kierując się koniecznością ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
zwierząt i ich siedlisk, uwzględniając ich stan oraz warunki rozwoju społecznego i
gospodarczego obszaru objętego planem zadań ochronnych.

Art. 32.
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura

2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych do podejmowania działań w zakresie
ich ochrony.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1) wydawaniu zaleceń i wytycznych w zakresie ochrony i funkcjonowania obszarów

Natura 2000;
2) określaniu zakresu i żądaniu informacji dotyczących ochrony i funkcjonowania

obszarów Natura 2000;
3) kontroli realizacji ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów

Natura 2000.
3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura

2000 na obszarze swojego działania.
[4. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

znajdującym się na obszarze Natura 2000 zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje
samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub
planu ochrony obszaru Natura 2000 uwzględnionymi w planie urządzania lasu.

5. W przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar parku
narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 jest dyrektor parku
narodowego.]

<4. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
na którym znajduje się obszar Natura 2000, zadania w zakresie ochrony przyrody
wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu
urządzenia lasu.

5. W przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar parku
narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach parku
narodowego jest dyrektor parku narodowego.>
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Art. 91.
Organami w zakresie ochrony przyrody są:

1) minister właściwy do spraw środowiska;
1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

2) wojewoda;
2a) regionalny dyrektor ochrony środowiska;
<2b) marszałek województwa;
2c) dyrektor parku narodowego;>

3) starosta;
4) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

[Art. 101.
1. Parkiem narodowym zarządza dyrektor parku narodowego.
2. Minister właściwy do spraw środowiska powołuje dyrektora parku narodowego na okres

5 lat spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
3. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych na jednym z następujących kierunków:
a) biologia,
b) geografia,
c) geologia,
d) leśnictwo,
e) ochrona środowiska,
f) rolnictwo,
g) architektura krajobrazu,
h) zootechnika;

2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, o
których mowa w pkt 1, w tym trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

4. W celu przeprowadzenia konkursu minister właściwy do spraw środowiska powołuje
komisję konkursową w składzie:

1) dwóch pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
środowiska;

2) dwóch przedstawicieli Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
3) przedstawiciel marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę dyrekcji

parku narodowego.
5. W toku konkursu sprawdzeniu podlegają wiedza i predyspozycje niezbędne do

wykonywania zadań dyrektora parku narodowego oraz umiejętności kierownicze.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób

ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania konkursu oraz zadania komisji
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konkursowej, uwzględniając w szczególności potrzebę sprawnego przeprowadzenia
konkursu oraz wszechstronnej oceny kwalifikacji kandydatów.

Art. 102.
1. Dyrektor parku narodowego reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych

w zakresie zarządzanego mienia parku narodowego.
2. Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony oraz wydaje zarządzenia

określające sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

3. Dyrektor parku narodowego ma prawo prowadzenia postępowania w sprawach o
wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze
oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w
sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.

4. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3, dyrektor parku narodowego może
upoważnić funkcjonariusza Straży Parku.

5. Do dyrektora parku narodowego należą odpowiednio zadania i kompetencje określone w
art. 5 ust. 2-4, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10, art. 13 ust. 1 pkt 1-3, art. 13a, art. 14a ust. 1 i 2,
art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

6. Dyrektor parku narodowego współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.]

Art. 103.
1. Zadania związane z ochroną przyrody, badaniami naukowymi i działalnością edukacyjną,

a także ochroną mienia parku narodowego oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w
zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje Służba Parku
Narodowego.

2. Do zadań Służby Parku Narodowego należy:
1) realizacja ustaleń planów ochrony i zadań ochronnych;
2) informowanie i promocja w zakresie ochrony przyrody, w tym prowadzenie muzeum

przyrodniczego, ośrodków informacji i edukacji oraz publikowanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych;

3) prowadzenie badań naukowych w celu określenia metod i sposobów ochrony
przyrody, skuteczności działań ochronnych oraz rozpoznawania różnorodności
biologicznej;

4) utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury technicznej zarządzanej przez park
narodowy;

5) udostępnianie parku narodowego do celów naukowych, edukacyjnych,
rekreacyjnych, turystycznych i sportowych.

3. (uchylony).
4. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą doboru w Służbach Parków

Narodowych osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, określi, w drodze
rozporządzenia, stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać
pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków
Narodowych, z uwzględnieniem wykształcenia i stażu pracy.
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<5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki
wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im
innych świadczeń związanych z pracą, w tym:

1) kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników parków narodowych,
2) inne, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składniki wynagrodzenia i ich kwoty,

uzasadnione zwłaszcza pełnieniem określonej funkcji lub zajmowaniem
określonego stanowiska, szczególnymi właściwościami pracy, warunkami
wykonywanej pracy oraz kwalifikacjami zawodowymi pracowników

– uwzględniając specyfikę i charakter pracy pracowników parków narodowych.>

Art. 104.
1. Pracownikom Służby Parku Narodowego przysługuje:

1) bezpłatne umundurowanie, które noszą przy wykonywaniu czynności służbowych;
2) bezpłatne mieszkanie, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy są związane z

koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania.
2. Pracownicy Służby Parku Narodowego przy wykonywaniu czynności służbowych

korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego dla
funkcjonariuszy publicznych.

3. Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach:

1) dyrektora parku;
2) zastępcy dyrektora parku;
3) głównego księgowego;
4) głównego specjalisty do spraw ochrony przyrody;
5) kierownika pracowni naukowo-edukacyjnej;
6) głównego specjalisty do spraw udostępniania parku;
7) nadleśniczego;
8) konserwatora obrębu ochronnego;
9) leśniczego;

10) konserwatora obwodu ochronnego;
11) podleśniczego;
12) starszego strażnika;
13) strażnika;
14) kierownika ośrodka hodowli zwierząt;
15) kierownika szkółki leśnej;
16) komendanta Straży Parku;
17) zastępcy komendanta Straży Parku;
18) dowódcy grupy terenowej Straży Parku;
19) starszego strażnika Straży Parku;
20) strażnika Straży Parku.
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4. Przez bezpłatne mieszkanie należy rozumieć przydzielony pracownikowi lokal
mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub jednorodzinnym, za którego używanie
pracownik nie wnosi opłat.

5. Członkami rodziny pracownika, których uwzględnia się przy przydziale lokalu
mieszkalnego, są pozostający z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym:

1) małżonek;
2) dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach

rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez nie 25 lat;

3) rodzice pracownika i jego małżonka będący na jego wyłącznym utrzymaniu lub
jeżeli ze względu na wiek albo inwalidztwo, albo inne okoliczności są niezdolni do
wykonywania zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz
osoby przysposabiające.

6. Bezpłatne mieszkanie przydziela się pracownikowi Służby Parku Narodowego na jego
wniosek, który zawiera:

1) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
2) datę i miejsce zatrudnienia;
3) liczbę i stopień pokrewieństwa osób, o których mowa w ust. 5.

7. Bezpłatne mieszkanie przydziela się z zasobów mieszkaniowych parku narodowego.
8. Bezpłatne mieszkanie przydziela się na czas zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa

w ust. 3.
9. Bezpłatne mieszkanie przydziela się na podstawie umowy zawieranej:

1) z dyrektorem parku narodowego - przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) z pracownikiem Służby Parku Narodowego - przez dyrektora parku narodowego.

10. W umowie, o której mowa w ust. 9, ustala się:
1) szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnego mieszkania;
2) termin zwolnienia bezpłatnego mieszkania, nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia

ustania zatrudnienia na stanowisku uprawniającym do bezpłatnego mieszkania;
3) sposób zwalniania bezpłatnego mieszkania przez pracownika Służby Parku

Narodowego przechodzącego na emeryturę lub rentę oraz możliwość przydzielenia
lokalu zamiennego.

11. Pracownik Służby Parku Narodowego zwalnia bezpłatne mieszkanie wraz ze wszystkimi
osobami pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

12. W razie braku możliwości przydziału bezpłatnego mieszkania lub zamieszkiwania, za
zgodą dyrektora parku narodowego albo ministra właściwego do spraw środowiska, przez
pracownika Służby Parku Narodowego w mieszkaniu stanowiącym własność tego
pracownika, przysługuje pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystywanie bezpłatnego
mieszkania.

13. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, przyznaje się uprawnionemu pracownikowi
Służby Parku Narodowego na jego wniosek, do którego załącza oświadczenie o liczbie i
stopniu pokrewieństwa osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

14. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, pracownikowi Służby Parku Narodowego oblicza
dyrektor parku narodowego, a dyrektorowi parku narodowego - minister właściwy do
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spraw środowiska, przyjmując iloczyn średniej stawki czynszu w stosunkach najmu w
danej miejscowości i wielkości normatywnej powierzchni użytkowej przysługującej
pracownikowi.

15. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, jest wypłacany każdego miesiąca łącznie z
wynagrodzeniem.

16. Na potrzeby obliczenia i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego
mieszkania ustala się następujące wielkości normatywnej powierzchni użytkowej w
przeliczeniu na liczbę osób pozostających z pracownikiem Służby Parku Narodowego we
wspólnym gospodarstwie domowym:

1) 35 m2 - dla 1 osoby;
2) 40 m2 - dla 2 osób;
3) 45 m2 - dla 3 osób;
4) 55 m2 - dla 4 osób;
5) 65 m2 - dla 5 osób;
6) 70 m2 - dla 6 lub więcej osób.

17. Wielkość normatywnej powierzchni użytkowej podwyższa się o 10 m2, jeżeli w lokalu
mieszka osoba niepełnosprawna, wymagająca do poruszania się wózka inwalidzkiego.

18. W przypadku gdy uprawnienia do bezpłatnego mieszkania przysługują dwu lub więcej
osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, przydziela się jedno
bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 3, albo przyznaje się jeden ekwiwalent, o
którym mowa w ust. 12.

19. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla
pracowników Służb Parków Narodowych 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 czapkach, a także
okresy użytkowania części umundurowania, kierując się potrzebą zapewnienia
pracownikom Służb Parków Narodowych odpowiednich warunków do wykonywania
zadań wymagających przebywania w terenie w różnych porach roku oraz potrzebą
rozróżnienia cech umundurowania pracowników zatrudnionych na poszczególnych
stanowiskach.

<Art. 104a.
1. Park narodowy może sprzedawać nieprzydatne parkowi narodowemu budynki

mieszkalne, samodzielne lokale mieszkalne, samodzielne lokale użytkowe
przeznaczone na garaże, zwane dalej „lokalami”. Lokal sprzedaje się wraz z
pomieszczeniami przynależnymi oraz prawem związanym z prawem własności
lokalu.

2. Nie podlegają sprzedaży lokale:
1) niezbędne dla zapewnienia bezpłatnych mieszkań dla pracowników

zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 104 ust. 3;
2) związane z zarządzaniem parkiem narodowym.
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3. Pracownikom i byłym pracownikom parku narodowego mającym co najmniej 3-
letni okres zatrudnienia w parkach narodowych, z wyłączeniem osób, z którymi
stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika,
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali, których są najemcami i w których
mieszkają.

4. Ustalenie ceny lokalu przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach
określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia
w parkach narodowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, jednak nie więcej
niż o 95%. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena sprzedaży lokalu
wynosi 5% jego wartości. W razie zbiegu uprawnień do obniżenia ceny sprzedaży
lokalu przysługujących osobom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe
okresy zatrudnienia tych osób sumuje się, przy czym bonifikata nie może
przekraczać 95% ceny sprzedaży lokalu. Uprawnienie to przysługuje tylko przy
nabyciu jednego lokalu.

6. Przepisy ust. 3–5 stosuje się również do osób bliskich, które w dniu śmierci
pracownika parku narodowego zamieszkiwały razem z nim. Przez osoby bliskie
rozumie się małżonków oraz wstępnych i zstępnych, a także osoby przysposabiające
i przysposobione.

7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje osobom bliskim również w
stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w zamian za lokal
zajmowany w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika parku narodowego.
Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego
lokalu.

8. Dyrektor parku narodowego żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po
jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu, o którym mowa w ust. 3, 6 i 7, przed
upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne cele niż
mieszkaniowe. Waloryzacji dokonuje się według zasad określonych w przepisach
o gospodarce nieruchomościami.

9. Przepisów ust. 8 nie stosuje się w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej, z
zastrzeżeniem ust. 10.

10. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub
wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie
bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

11. Najemcom nieposiadającym uprawnień, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu przeznaczonego do sprzedaży lokalu, który zajmują co
najmniej od 3 lat, na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.
Przepisu ust. 5 nie stosuje się.

12. O przeznaczeniu lokali do zbycia dyrektor parku narodowego zawiadamia na
piśmie osoby, o których mowa w ust. 3, 6, 7 i 11, wyznaczając co najmniej
miesięczny termin na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu,
liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej. Niezłożenie
oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z nabycia lokalu.

13. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać:
1) cenę lokalu;
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2) przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży lokalu;
3) informację o skutku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 12.

14. Pracownikom i byłym pracownikom parku narodowego niebędącym najemcami
lokali przeznaczonych do sprzedaży przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali
wolnych (pustostanów), na warunkach określonych w ust. 5.

15. Lokale mogą być zbywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach
określonych w ust. 1–14.

16. W sprawach, o których mowa w ust. 1–14, nie stosuje się ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw
państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24, z późn. zm.).

Art. 104b.
Pracownik, który nabył lokal wykorzystywany lub przeznaczony na cele mieszkaniowe
na zasadach określonych w art. 104a ust. 1–14 albo skorzystał z uprawnień określonych
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością
przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu
Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością
Skarbu Państwa, nie może ubiegać się o wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystywanie
bezpłatnego mieszkania lub przydzielenie bezpłatnego mieszkania.>

<Załącznik do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykaz parków narodowych
1) Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi;
2) Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży;
3) Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy;
4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych;
5) Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie;
6) Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej;
7) Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie;
8) Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze;
9) Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej;

10) Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie;
11) Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie;
12) Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach;
13) Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju;
14) Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie;
15) Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem;
16) Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie;
17) Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu;
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18) Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie;
19) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie;
20) Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem;
21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach;
22) Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem;
23) Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach.>

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34,

poz. 170 i Nr 106, poz. 622)

Art. 4.
1. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo

Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej "Lasami Państwowymi".
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów:

[1) będących w zarządzie parków narodowych;]
<1) będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;>
2) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3) będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów.

3. W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną,
gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z
gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają
jego wartość.

4. Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z

2010 r. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.)

Art. 83.
1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny

nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3.
2. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest

uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana, i wynosi:
1) za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym

ochrony przeciwpożarowej - 0,1 % ceny;
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2) za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną,
opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową,
wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i
administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 oraz w art. 60a ust. 1 - 0,3
% ceny;

3) za pozostałe nieruchomości - 1 % ceny.
[3. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi

publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, parki narodowe oraz
rezerwaty przyrody.]

<3. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi
publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty
przyrody.>

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I

PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 152,

poz. 897 i Nr 171, poz. 1016)

Art. 1.
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 1-16 pominięte
17) po rozdziale 4 dodaje się rozdziały 4a-4d w brzmieniu:

rozdziały 4a-4c pominięte
Rozdział 4d

Kary pieniężne
Art. 9x. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości, który:
1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru

działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - podlega
karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc
wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz
10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez
wymaganego wpisu do rejestru;

2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w wysokości od
10.000 zł do 50.000 zł;

3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
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komunalnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do
2.000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n -
podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł;

5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n -
podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w
art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej
ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, i który nie wykonuje obowiązku
określonego w art. 9g - podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla
wymaganego poziomu:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami;

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn stawki
opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych,
wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.

Art. 9y. 1. Gminna jednostka organizacyjna, która:
1) odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania

działalności, o którym mowa w art. 9k - podlega karze pieniężnej w
wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności
pomimo zakazu oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc
wykonywania działalności pomimo zakazu;

2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w wysokości od
10.000 zł do 50.000 zł;

3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do
2.000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n -
podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł;

5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n -
podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia.



- 33 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w
art. 9g - podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego
poziomu:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami;

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony
w art. 9x ust. 3.

Art. 9z. 1. Gmina, która przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia.

2. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art.
3c - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego
poziomu:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami;

2) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony
w art. 9x ust. 3.

4. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 -
podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 50.000 zł.

5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez
związek międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1, 2 i
4, podlega ten związek.

Art. 9za. Prowadzący instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który:

1) odbiera od podmiotu odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, spoza regionu gospodarki
odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w wysokości 500
zł za każdy Mg odebranych odpadów;

2) nie zawiera umowy na zagospodarowywanie zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z
podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność w ramach regionu
gospodarki odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w
wysokości 10.000 zł;

3) nie odbiera zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania od podmiotu przekazującego
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odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
danego regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - podlega karze
pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Art. 9zb. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, nakłada, w drodze
decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na
miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, o
którym mowa w art. 9b ust. 2.

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4
oraz art. 9za, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska.

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może
zawiesić zapłatę kar, o których mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4, lub je
umorzyć.

Art. 9zc. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust.
1 pkt 2-4, art. 9y ust. 1 pkt 2-4 i art. 9z ust. 4, właściwy organ bierze pod
uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz
dotychczasową działalność podmiotu.

Art. 9zd. 1. Podmiot, na który nałożono karę pieniężną, jest obowiązany uiścić tę
karę w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

[2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w
ust. art. 9x 1 i 2, stanowią dochód gminy.]

<2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których
mowa w art. 9x ust. 1 i 2, stanowią dochód gminy.>

3. Gminna jednostka organizacyjna, gmina oraz prowadzący instalację
wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami wnoszą kary pieniężne na rachunek bankowy
właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

Art. 9ze. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek o
zawieszenie zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4.

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawiesić zapłatę kary
pieniężnej na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie
dłuższy jednak niż 5 lat, w przypadku przedstawienia przez gminę
udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych działań
naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary.

3. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej kara ta podlega
umorzeniu; w przypadku nieusunięcia przyczyn kara ta podlega
ściągnięciu.

Art. 9zf. Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów
podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta
oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.".


