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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy —
Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954),

2) ustawà z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 130, poz. 1087),

3) ustawà z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w Êrodowisku i ich naprawie (Dz. U.
Nr 75, poz. 493),

4) ustawà z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176,
poz. 1238),

5) ustawà z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawania ak-
tów wykonawczych z zakresu ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 181, poz. 1286),

6) ustawà z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 958),

7) ustawà z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

8) ustawà z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237),

9) ustawà z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r.
Nr 18, poz. 97),

10) ustawà z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie nie-
których ustaw w zwiàzku ze zmianami w organi-
zacji i podziale zadaƒ administracji publicznej
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99,
poz. 826)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 31 lipca 2009 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 133—142 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), które
stanowià:

„Art. 133. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z póên. zm.a))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przez wytwarzanie w wodzie
pola elektrycznego charaktery-
stycznego dla pràdu zmienne-
go,”,

b) w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ryb ∏ososiowatych i w´gorzy,”;

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

„1. Zabrania si´:

1) przechowywania, przewo˝e-
nia, przetwórstwa i wprowa-
dzania do obrotu ikry i ryb z∏o-
wionych lub pozyskanych z na-
ruszeniem przepisów art. 8 i 9;

2) wprowadzania do obrotu ryb
pochodzàcych z amatorskiego
po∏owu ryb.”;

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

„1. Publiczne Êródlàdowe wody po-
wierzchniowe p∏ynàce dzieli si´
na obwody rybackie, z wyjàtkiem
wód znajdujàcych si´ w grani-
cach parków narodowych
i w granicach rezerwatów przyro-
dy, w których zabronione jest ry-
bactwo.”;

4) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rybackie narz´dzia i urzàdzenia
po∏owowe mo˝e posiadaç wy-
∏àcznie uprawniony do rybactwa
oraz dyrektor parku narodowego
i uprawnione przez niego osoby,
w celu wykonywania ochrony ryb
na wodach parku narodowego,
z wyjàtkiem osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakre-
sie produkcji i obrotu tymi narz´-
dziami i urzàdzeniami.”;
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z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115,
poz. 1229.
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5) w art. 23a w ust. 6 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:

„1) Stra˝y Parku Narodowego —
w zakresie przestrzegania przepi-
sów o ochronie przyrody,”.

Art. 134. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683
oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) w art. 7:

1) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) grunty po∏o˝one na obszarach
obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà
lub krajobrazowà, a tak˝e budyn-
ki i budowle trwale zwiàzane
z gruntem, s∏u˝àce bezpoÊrednio
osiàganiu celów z zakresu ochro-
ny przyrody — w parkach naro-
dowych oraz w rezerwatach przy-
rody,”;

2) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Z tytu∏u zwolnieƒ z podatków
i op∏at, o których mowa w ust. 1
pkt 8, jednostkom samorzàdu te-
rytorialnego przys∏uguje z bud˝e-
tu paƒstwa zwrot utraconych do-
chodów.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw 
finansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady
i tryb zwrotu utraconych docho-
dów, o których mowa w ust. 4,
kierujàc si´ potrzebà zabezpiecze-
nia bud˝etów gmin przed utratà
dochodów z tytu∏u ulg w op∏atach
i podatkach w parkach narodo-
wych, parkach krajobrazowych
oraz rezerwatach przyrody.”.

Art. 135. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679,
z póên. zm.b)) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska mo˝e powie-
rzyç, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, dyrektorowi re-
gionalnej dyrekcji Lasów
Paƒstwowych wykonywa-
nie zadaƒ poza terenami je-
go dzia∏ania w zakresie
zwiàzanym z funkcjonowa-
niem i ochronà obszarów
Natura 2000.”;

2) w art. 45 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:

„3) zwalczaniem przest´pstw i wy-
kroczeƒ w zakresie szkodnictwa
leÊnego i ochrony przyrody oraz
wykonywaniem innych zadaƒ
w zakresie ochrony mienia,”;

3) w art. 54 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opracowanie planów ochrony dla
rezerwatów przyrody znajdujà-
cych si´ w zarzàdzie Lasów Paƒ-
stwowych, ich realizacj´, ochro-
n´ gatunkowà roÊlin i zwierzàt
oraz sprawowanie nadzoru nad
obszarami wchodzàcymi w sk∏ad
sieci Natura 2000,”.

Art. 136. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z póên. zm.c))
w art. 35:

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nie pobiera si´ op∏at z tytu∏u za-
rzàdu nieruchomoÊciami znajdu-
jàcymi si´ pod drogami publicz-
nymi i mi´dzy wa∏ami przeciw-
powodziowymi a korytem rze-
ki.”;

2) dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Nie pobiera si´ op∏at z tytu∏u za-
rzàdu nieruchomoÊciami obj´ty-
mi formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880).”.

Art. 137. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
— Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) parki narodowe i rezerwaty przy-
rody, z wyjàtkiem obszarów wy-
znaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych ustano-
wionych dla rezerwatu przyro-
dy,”;

2) w art. 50:

a) uchyla si´ ust. 1a;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za szkody, o których mowa
w ust. 1, wyrzàdzane na obsza-
rach:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200,
poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122,
poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 6,
poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721
i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624.
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1) obwodów ∏owieckich leÊ-
nych odszkodowania wy-
p∏aca Paƒstwowe Gospo-
darstwo LeÊne Lasy Paƒ-
stwowe ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa;

2) obwodów ∏owieckich pol-
nych i obszarach niewcho-
dzàcych w sk∏ad obwodów
∏owieckich odszkodowania
wyp∏aca wojewoda ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa, z cz´-
Êci, której dysponentem jest
wojewoda.”.

Art. 138. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69,
poz. 625) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) uchyla si´ rozdzia∏ 5;

2) w art. 33:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykonywaniem zadaƒ zwiàza-
nych z ochronà przyrody.”,

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

„1b. Je˝eli minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska lub woje-
woda wyda∏ zezwolenie na za-
bicie zwierzàt obj´tych ochro-
nà gatunkowà, mogà one byç
uÊmiercone przy u˝yciu broni
myÊliwskiej przez osoby
uprawnione do posiadania tej
broni.”;

3) uchyla si´ art. 36;

4) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto narusza nakazy albo zakazy
okreÊlone w art. 9, art. 12
ust. 1—6, art. 13 ust. 1, art. 14,
art. 15 ust. 1—5, art. 16, art. 17
ust. 1—7, art. 18, art. 22 ust. 1,
art. 22a, art. 24 ust. 1—3, art. 25,
art. 27, art. 28 ust. 1, 5 i 8—9,
art. 29 ust. 1 i art. 30,

podlega karze aresztu lub
grzywny.”.

Art. 139. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z póên. zm.d))
w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie pobiera si´ op∏at rocznych za
nieruchomoÊci oddane w trwa∏y za-

rzàd pod drogi publiczne, parki, zie-
leƒce, ogrody botaniczne, ogrody
zoologiczne, parki narodowe oraz
rezerwaty przyrody.”.

Art. 140. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86,
poz. 960, z póên. zm.e)) w za∏àczniku
Szczegó∏owy wykaz przedmiotów op∏a-
ty skarbowej, stawki oraz zwolnienia:

1) w cz´Êci II CzynnoÊci urz´dowe po
ust. 14 dodaje si´ ust. 14a w brzmie-
niu:

„14a. Od dokonania wpisu do reje-
stru zwierzàt — 20 z∏.”;

2) w cz´Êci IV Zezwolenia:

a) w ust. 41 w kolumnie 4 dodaje si´
pkt 1 w brzmieniu:

„1) zezwolenia na przewo˝enie
przez granic´ Rzeczypospolitej
Polskiej roÊlin lub zwierzàt, wy-
dawane ogrodom botanicznym
lub zoologicznym.”,

b) po ust. 41 dodaje si´ ust. 41a
i 41b w brzmieniu:

„41a. Od zezwoleƒ na utworzenie
ogrodu botanicznego, ogro-
du zoologicznego lub oÊrod-
ka rehabilitacji zwierzàt
— 70 z∏.

41b. Od zezwoleƒ wydanych na
usuni´cie drzew lub krze-
wów osobom fizycznym na
cele niezwiàzane z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospo-
darczej — 20 z∏.”,

c) w ust. 44 w kolumnie 4 po pkt 6 do-
daje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) zezwolenia na dzia∏ania zwià-
zane z ochronà przyrody, wy-
dawane organizacjom ekolo-
gicznym i jednostkom nauko-
wym dzia∏ajàcym na rzecz
ochrony przyrody,”.

Art. 141. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627, z póên. zm.f)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96,
poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203,
poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39
i Nr 19, poz. 177.

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

z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78,
Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176,
Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49,
poz. 466, Nr 54, poz. 535, Nr 62, poz. 574, Nr 70, poz. 632
i Nr 91, poz. 870.

f) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464
i Nr 70, poz. 631.
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1) w art. 19 w ust. 2 pkt 24 otrzymuje
brzmienie:
„24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwiet-

nia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880):
a) zezwolenia na prowadzenie

ogrodu botanicznego, ogrodu
zoologicznego lub oÊrodka re-
habilitacji zwierzàt,

b) wnioski o wydanie zezwolenia
oraz zezwolenia na pozyski-
wanie roÊlin i zwierzàt gatun-
ków obj´tych ochronà cz´-
Êciowà,

c) wnioski o wydanie zezwolenia
oraz zezwolenia na zbiór roÊ-
lin i grzybów chronionych,
chwytanie, od∏awianie lub za-
bijanie zwierzàt chronionych
oraz wnioski o wydanie ze-
zwolenia i zezwolenia na inne
czynnoÊci podlegajàce zaka-
zom lub ograniczeniom w sto-
sunku do gatunków obj´tych
ochronà,

d) zezwolenia na przewo˝enie
przez granic´ paƒstwa roÊlin
i zwierzàt nale˝àcych do ga-
tunków podlegajàcych ogra-
niczeniom na podstawie prze-
pisów prawa Unii Europej-
skiej, a tak˝e ich rozpoznawal-
nych cz´Êci i produktów po-
chodnych,

e) wnioski o wydanie zezwolenia
oraz zezwolenia na usuni´cie
drzew lub krzewów,

f) decyzje o wymiarze admini-
stracyjnych kar pieni´˝nych
za:
— zniszczenie terenów zieleni

albo drzew lub krzewów
spowodowane niew∏aÊci-
wym wykonywaniem robót
ziemnych lub wykorzysta-
niem sprz´tu mechaniczne-
go albo urzàdzeƒ technicz-
nych oraz zastosowaniem
Êrodków chemicznych
w sposób szkodliwy dla roÊ-
linnoÊci,

— usuwanie drzew lub krze-
wów bez wymaganego ze-
zwolenia,

— zniszczenie spowodowane
niew∏aÊciwà piel´gnacjà te-
renów zieleni, zadrzewieƒ,
drzew lub krzewów,”;

2) w art. 413 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:

„3) przewodniczàcy wojewódzkiej ra-
dy ochrony przyrody,”.

Art. 142. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Pra-
wo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
z póên. zm.g)) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 39 w pkt 2 lit. a otrzymuje
brzmienie:

„a) je˝eli by∏oby to sprzeczne z wa-
runkami wynikajàcymi z utworze-
nia form ochrony przyrody, stref
ochronnych zwierzàt ∏ownych lub
ostoi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),”;

2) po art. 85 dodaje si´ art. 85a
w brzmieniu:

„Art. 85a. Decyzje, o których mowa
w art. 83 ust. 2 pkt 3
i art. 85 ust. 4, wymagajà
uzgodnienia z wojewodà.”;

3) w art. 132 w ust. 2 w pkt 6 kropk´ za-
st´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 7 w brzmieniu:

„7) informacj´ o formach ochrony
przyrody utworzonych lub usta-
nowionych na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody, wyst´pujàcych
w zasi´gu oddzia∏ywania zamie-
rzonego korzystania z wód lub
planowanych do wykonania urzà-
dzeƒ wodnych.”.”;

2) art. 9 i 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), które
stanowià:

„Art. 9. Do czasu ustanowienia, w trybie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody, planu ochrony dla obszaru Natura
2000, w raporcie o oddzia∏ywaniu przed-
si´wzi´cia na Êrodowisko zamieszcza si´
mapy, o których mowa w art. 52 ust. 1
pkt 10a lit. a tiret pierwsze ustawy zmie-
nianej w art. 1, w skali, w jakiej sà one do-
st´pne.”

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 98, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.;

2) art. 1 pkt 103, 116, 130 oraz 132
lit. a i c, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.;

3) art. 1 pkt 132 lit. b, który wchodzi w ˝y-
cie w pierwszym dniu po wyborach do
sejmików województw nast´pnej ka-
dencji;

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

z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190,
poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259. 
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4) art. 1 pkt 64, pkt 109 w zakresie doty-
czàcym art. 305 ust. 1 pkt 2 ustawy
zmienianej w art. 1, pkt 110 w zakresie
dotyczàcym art. 305a ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1, a tak˝e pkt 119
w zakresie dotyczàcym art. 340 ust. 2
pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 2 lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;

3) art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 39 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobie-
ganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493), który stanowi:

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
30 kwietnia 2007 r.”;

5) art. 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 176, poz. 1238), który stanowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 11 pkt 2 lit. b i c, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 90 dni od dnia og∏osze-
nia.”;

6) art. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawania
aktów wykonawczych z zakresu ochrony Êrodowi-
ska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 181, poz. 1286),
który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie usta-
wy o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 154, poz. 958), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 159, 163, 172 i 174 ustawy z dnia 3 paêdzierni-
ka 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏y-
wania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
które stanowià:

„Art. 159. 1. Wojewódzka rada ochrony przyrody,
dzia∏ajàca przy wojewodzie na pod-
stawie art. 95 pkt 2 ustawy zmienia-
nej w art. 150, staje si´ regionalnà ra-
dà ochrony przyrody, dzia∏ajàcà przy
regionalnym dyrektorze ochrony Êro-
dowiska na podstawie art. 95 pkt 2
ustawy zmienianej w art. 150
w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà.

2. Cz∏onkowie wojewódzkiej rady
ochrony przyrody powo∏ani przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, pe∏nià swoje funkcje do koƒca ka-
dencji, na jakà zostali powo∏ani.”

„Art. 163. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy wojewódzki konserwator
przyrody, o którym mowa w art. 93
ustawy zmienianej w art. 150, staje
si´ regionalnym konserwatorem
przyrody, o którym mowa w art. 124
ust. 2 niniejszej ustawy.

2. Od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy
wojewódzki konserwator przyrody
pe∏ni funkcj´ regionalnego dyrektora
ochrony Êrodowiska do czasu powo-
∏ania regionalnego dyrektora ochro-
ny Êrodowiska na podstawie przepi-
sów niniejszej ustawy, jednak nie d∏u-
˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

3. Od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy
G∏ówny Konserwator Przyrody, o któ-
rym mowa w art. 92 ustawy zmienia-
nej w art. 150, pe∏ni funkcj´ General-
nego Dyrektora Ochrony Ârodowiska
do czasu powo∏ania Generalnego Dy-
rektora Ochrony Ârodowiska na pod-
stawie przepisów niniejszej ustawy,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.”

„Art. 172. Dotychczasowe akty prawa miejscowe-
go wydane na podstawie art. 19 ust. 6
i 7 ustawy zmienianej w art. 150 zacho-
wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie ak-
tów prawa miejscowego wydanych na
podstawie art. 19 ust. 6, 6a i 7 ustawy
zmienianej w art. 150, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.”

„Art. 174. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 listo-
pada 2008 r., z wyjàtkiem art. 121 
i 123 ust. 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

9) art. 7—16 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237), któ-
re stanowià:

„Art. 7. Termin sk∏adania wniosków, przez jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, o zwrot
utraconych dochodów z bud˝etu paƒstwa
z tytu∏u zwolnienia z podatków i op∏at,
o których mowa w art. 14 ust. 13 ustawy
z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189
i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) up∏y-
wa z dniem 31 grudnia 2008 r.
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Art. 8. Dla parków narodowych, rezerwatów
przyrody i parków krajobrazowych utwo-
rzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, dla których nie ustanowiono planu
ochrony, sporzàdza si´ plan ochrony
w terminie 5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 9. Dopuszcza si´ przetrzymywanie osobni-
ków uzyskanych w wyniku krzy˝owania
zwierzàt przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy do Êmierci tych zwierzàt, bez mo˝liwo-
Êci ich rozmna˝ania, chyba ˝e osoba po-
siadajàca te zwierz´ta uzyska∏a zezwole-
nie, o którym mowa w art. 119a ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 10. Posiadacze spreparowanych zwierzàt lub
ich cz´Êci sà obowiàzani do uzyskania ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1, w okresie ro-
ku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 11. Posiadacz zwierz´cia, o którym mowa
w art. 73 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, z wyjàtkiem podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 73 ust. 2 ustawy zmie-
nianej w art. 1, jest obowiàzany w termi-
nie 12 miesi´cy, a w odniesieniu do zwie-
rzàt gatunków zaliczonych do katego-
rii I w terminie 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie przepisów wykonawczych,
o których mowa w art. 73 ust. 11 ustawy
zmienianej w art. 1:

1) uzyskaç zezwolenie, o którym mowa
w art. 73 ust. 4 ustawy zmienianej
w art. 1 oraz z∏o˝yç wniosek o dokona-
nie wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 64 ust. 1 tej ustawy lub

2) przekazaç to zwierz´ podmiotowi
uprawnionemu do jego posiadania.

Art. 12. Rezerwaty przyrody utworzone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´
rezerwatami przyrody w rozumieniu ni-
niejszej ustawy.

Art. 13. Obszary specjalnej ochrony ptaków Na-
tura 2000 wyznaczone przed dniem wej-

Êcia w ˝ycie ustawy stajà si´ obszarami
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 22 ust. 2,
art. 26 oraz art. 28 ust. 1 ustawy zmienia-
nej w art. 1 zachowujà moc do czasu wej-
Êcia w ˝ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2,
art. 26 oraz art. 27a ust. 1 ustawy zmie-
nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

Art. 15. Dotychczasowe akty prawa miejscowego
wydane na podstawie art. 53 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowujà moc na
czas ich obowiàzywania.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 listo-
pada 2008 r.”;

10) art. 72 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2009 r. Nr 18, poz. 97), który stanowi:

„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 2—4, art. 13, 14 i 17, art. 22
pkt 2, art. 24, art. 65—67 oraz art. 69 —
które wchodzà w ˝ycie z dniem
31 marca 2009 r.;

2) art. 68 — który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2011 r.”;

11) art. 39 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w orga-
nizacji i podziale zadaƒ administracji publicznej
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99,
poz. 826), który stanowi:

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
45 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2,
art. 35 ust. 2 oraz art. 37, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia, oraz art. 5,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla cele, zasady i formy ochro-
ny przyrody ˝ywej i nieo˝ywionej oraz krajobrazu.

Art. 2. 1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy,
polega na zachowaniu, zrównowa˝onym u˝ytkowaniu
oraz odnawianiu zasobów, tworów i sk∏adników przy-
rody:

1) dziko wyst´pujàcych roÊlin, zwierzàt i grzybów;

2) roÊlin, zwierzàt i grzybów obj´tych ochronà gatun-
kowà;

3) zwierzàt prowadzàcych w´drowny tryb ˝ycia;

4) siedlisk przyrodniczych;

5) siedlisk zagro˝onych wygini´ciem, rzadkich i chro-
nionych gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów;

6) tworów przyrody ˝ywej i nieo˝ywionej oraz kopal-
nych szczàtków roÊlin i zwierzàt;

7) krajobrazu;

8) zieleni w miastach i wsiach;

9) zadrzewieƒ.

2. Celem ochrony przyrody jest:

1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilnoÊci
ekosystemów;

2) zachowanie ró˝norodnoÊci biologicznej;

3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleon-
tologicznego;

4) zapewnienie ciàg∏oÊci istnienia gatunków roÊlin,
zwierzàt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez
ich utrzymywanie lub przywracanie do w∏aÊciwe-
go stanu ochrony;

5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w mia-
stach i wsiach oraz zadrzewieƒ;

6) utrzymywanie lub przywracanie do w∏aÊciwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a tak˝e po-
zosta∏ych zasobów, tworów i sk∏adników przyrody;

7) kszta∏towanie w∏aÊciwych postaw cz∏owieka wo-
bec przyrody przez edukacj´, informowanie i pro-
mocj´ w dziedzinie ochrony przyrody.

Art. 3. Cele ochrony przyrody sà realizowane
przez:

1) uwzgl´dnianie wymagaƒ ochrony przyrody w po-
lityce ekologicznej paƒstwa, programach ochrony
Êrodowiska przyjmowanych przez organy jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, koncepcji prze-
strzennego zagospodarowania kraju, strategiach
rozwoju województw, planach zagospodarowania
przestrzennego województw, strategiach rozwoju
gmin, studiach uwarunkowaƒ i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego gmin, miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego i pla-
nach zagospodarowania przestrzennego morskich
wód wewn´trznych, morza terytorialnego i wy-
∏àcznej strefy ekonomicznej oraz w dzia∏alnoÊci
gospodarczej i inwestycyjnej;

2) obejmowanie zasobów, tworów i sk∏adników przy-
rody formami ochrony przyrody;

3) opracowywanie i realizacj´ ustaleƒ planów ochro-
ny dla obszarów podlegajàcych ochronie prawnej,
programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków
migracji gatunków chronionych;

4) realizacj´ krajowej strategii ochrony i zrównowa-
˝onego u˝ytkowania ró˝norodnoÊci biologicznej
wraz z programem dzia∏aƒ;

5) prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjnej, informa-
cyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyro-
dy;

6) prowadzenie badaƒ naukowych nad problemami
zwiàzanymi z ochronà przyrody.

Art. 4. 1. Obowiàzkiem organów administracji 
publicznej, osób prawnych i innych jednostek organi-
zacyjnych oraz osób fizycznych jest dba∏oÊç o przyro-
d´ b´dàcà dziedzictwem i bogactwem narodowym.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia
2009 r. (poz. 1220)

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody1)I)

———————
I) OdnoÊnik nr 1 dodany przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia

24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 10 paêdziernika 2007 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:
1) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103
z 25.04.1979, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z póên. zm.),

2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 102, z póên. zm.),

3) dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r.
dotyczàcej trzymania dzikich zwierzàt w ogrodach zoo-
logicznych (Dz. Urz. WE L 94 z 09.04.1999, str. 24;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4,
str. 140).
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2. Organy administracji publicznej sà obowiàzane
do zapewnienia warunków prawnych, organizacyj-
nych i finansowych dla ochrony przyrody.

3. Obowiàzkiem organów administracji publicznej,
instytucji naukowych i oÊwiatowych, a tak˝e publicz-
nych Êrodków masowego przekazu jest prowadzenie
dzia∏alnoÊci edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej
w dziedzinie ochrony przyrody.

Art. 4a.2) Ilekroç w niniejszej ustawie mowa jest
o Wspólnocie rozumie si´ przez to Wspólnoty Euro-
pejskie.

Art. 5. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) gatunek — zarówno gatunek w znaczeniu biolo-
gicznym, jak i ka˝dà ni˝szà od gatunku biologicz-
nego jednostk´ systematycznà, populacj´, a tak˝e
mieszaƒce tego gatunku w pierwszym lub drugim
pokoleniu, z wyjàtkiem form, ras i odmian udomo-
wionych, hodowlanych lub uprawnych;

1a)3) gatunek b´dàcy przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty — gatunek roÊlin lub zwierzàt, który na
terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej jest:

a) zagro˝ony, z wyjàtkiem gatunków, których na-
turalny zasi´g na tym terytorium jest zasi´giem
kraƒcowym i które nie sà zagro˝one lub podat-
ne na zagro˝enie w zachodnim regionie pale-
arktycznym, lub

b) podatny na zagro˝enie, czyli mogàcy w najbli˝-
szej przysz∏oÊci zostaç zakwalifikowanym do
kategorii gatunków zagro˝onych, jeÊli czynniki
b´dàce przyczynà zagro˝enia b´dà na niego na-
dal oddzia∏ywaç, lub

c) rzadki, czyli o niewielkiej populacji, który nie
jest obecnie zagro˝ony ani podatny na zagro˝e-
nie, ale podlega ryzyku zagro˝enia ze wzgl´du
na wyst´powanie w obr´bie ograniczonych ob-
szarów geograficznych albo znaczne rozprosze-
nie na wi´kszym obszarze, lub

d) endemiczny i wymagajàcy specjalnej uwagi ze
wzgl´du na szczególny charakter jego siedliska
lub potencjalne oddzia∏ywanie jego eksploata-
cji na te siedliska lub potencjalne oddzia∏ywa-
nie jego eksploatacji na stan jego ochrony;

1b)3) gatunek o znaczeniu priorytetowym — gatunek
zagro˝ony, w odniesieniu do którego Wspólnota
ponosi szczególnà odpowiedzialnoÊç z powodu
wielkoÊci jego naturalnego zasi´gu mieszczàcego
si´ na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej;

1c)3) gatunek obcy — gatunek wyst´pujàcy poza
swoim naturalnym zasi´giem w postaci osobni-
ków lub zdolnych do prze˝ycia: gamet, zarodni-
ków, nasion, jaj lub cz´Êci osobników, dzi´ki któ-
rym mogà one rozmna˝aç si´;

1d)3) integralnoÊç obszaru Natura 2000 — spójnoÊç
czynników strukturalnych i funkcjonalnych warun-
kujàcych zrównowa˝one trwanie populacji gatun-
ków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których
zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura
2000;

2) korytarz ekologiczny — obszar umo˝liwiajàcy mi-
gracj´ roÊlin, zwierzàt lub grzybów;

2a)4) krzy˝owanie zwierzàt — kojarzenie osobników
genetycznie odmiennych, w tym osobników ró˝-
nych gatunków;

2b)4) obszar Natura 2000 — obszar specjalnej ochro-
ny ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub
obszar majàcy znaczenie dla Wspólnoty, utworzo-
ny w celu ochrony populacji dziko wyst´pujàcych
ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków
b´dàcych przedmiotem zainteresowania Wspól-
noty;

2c)4) obszar majàcy znaczenie dla Wspólnoty — pro-
jektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, za-
twierdzony przez Komisj´ Europejskà w drodze
decyzji, który w regionie biogeograficznym, do
którego nale˝y, w znaczàcy sposób przyczynia si´
do zachowania lub odtworzenia stanu w∏aÊciwej
ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku b´-
dàcego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a tak˝e mo˝e znaczàco przyczyniç si´ do spójnoÊci
sieci obszarów Natura 2000 i zachowania ró˝no-
rodnoÊci biologicznej w obr´bie danego regionu
biogeograficznego; w przypadku gatunków zwie-
rzàt wyst´pujàcych na du˝ych obszarach obsza-
rem majàcym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar
w obr´bie naturalnego zasi´gu takich gatunków,
charakteryzujàcy si´ fizycznymi lub biologicznymi
czynnikami istotnymi dla ich ˝ycia lub rozmna˝a-
nia;

2d)4) obszar morski — polski obszar morski w rozu-
mieniu 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 póên.
zm.5));

3) obszar specjalnej ochrony ptaków — obszar wy-
znaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Euro-
pejskiej, do ochrony populacji dziko wyst´pujà-
cych ptaków jednego lub wielu gatunków, w któ-
rego granicach ptaki majà korzystne warunki byto-
wania w ciàgu ca∏ego ˝ycia, w dowolnym jego
okresie albo stadium rozwoju;

4) ochrona cz´Êciowa — ochron´ gatunków roÊlin,
zwierzàt i grzybów dopuszczajàcà mo˝liwoÊç re-
dukcji liczebnoÊci populacji oraz pozyskiwania
osobników tych gatunków lub ich cz´Êci;

———————
2) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paêdziernika

2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 15 listopada 2008 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249,
poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.
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5) ochrona czynna — stosowanie, w razie potrzeby,
zabiegów ochronnych w celu przywrócenia natu-
ralnego stanu ekosystemów i sk∏adników przyro-
dy lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk roÊlin, zwierzàt lub grzybów;

6) ochrona ex situ — ochron´ gatunków roÊlin, zwie-
rzàt i grzybów poza miejscem ich naturalnego wy-
st´powania oraz ochron´ ska∏, skamienia∏oÊci
i minera∏ów w miejscach ich przechowywania;

7) ochrona in situ — ochron´ gatunków roÊlin, zwie-
rzàt i grzybów, a tak˝e elementów przyrody nie-
o˝ywionej, w miejscach ich naturalnego wyst´po-
wania;

8) ochrona krajobrazowa — zachowanie cech cha-
rakterystycznych danego krajobrazu;

9) ochrona Êcis∏a — ca∏kowite i trwa∏e zaniechanie
bezpoÊredniej ingerencji cz∏owieka w stan ekosys-
temów, tworów i sk∏adników przyrody oraz
w przebieg procesów przyrodniczych na obsza-
rach obj´tych ochronà, a w przypadku gatunków
— ca∏orocznà ochron´ nale˝àcych do nich osobni-
ków i stadiów ich rozwoju;

10) ogród botaniczny — urzàdzony i zagospodarowa-
ny teren wraz z infrastrukturà technicznà i budyn-
kami funkcjonalnie z nim zwiàzanymi, b´dàcy
miejscem ochrony ex situ, uprawy roÊlin ró˝nych
stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roÊlin okreÊ-
lonego gatunku oraz prowadzenia badaƒ nauko-
wych i edukacji;

11)6) ogród zoologiczny — urzàdzony i zagospodaro-
wany teren wraz z infrastrukturà technicznà i bu-
dynkami funkcjonalnie z nim zwiàzanymi, gdzie sà
przetrzymywane oraz eksponowane publicznie
przez co najmniej 7 dni w roku, ˝ywe zwierz´ta ga-
tunków dziko wyst´pujàcych, z wyjàtkiem:

a) cyrków,

b) sklepów ze zwierz´tami,

c) miejsc, w których eksponowanych jest publicz-
nie nie wi´cej ni˝ 15 gatunków tych zwierzàt
i ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 50 okazów gadów, pta-
ków i ssaków;

11a)7) okaz gatunku — roÊlin´, zwierz´ lub grzyb z da-
nego gatunku, ˝ywe lub martwe, ka˝dà ich cz´Êç,
form´ rozwojowà, jajo lub wydmuszk´, a tak˝e
produkt pochodny równie˝ zawarty w innych to-
warach oraz towary, które zgodnie z do∏àczonym
dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem lub
etykietà, lub je˝eli wynika to z jakichkolwiek in-
nych okolicznoÊci, majà zawieraç lub zawierajà
cz´Êci lub produkty pochodne z roÊlin, zwierzàt,
lub grzybów z danego gatunku;

12) ostoja — miejsce o warunkach sprzyjajàcych eg-
zystencji roÊlin, zwierzàt lub grzybów zagro˝o-
nych wygini´ciem lub rzadkich gatunków;

13) oÊrodek rehabilitacji zwierzàt — miejsce, w któ-
rym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwie-
rzàt dziko wyst´pujàcych, wymagajàcych okreso-
wej opieki cz∏owieka w celu przywrócenia ich do
Êrodowiska przyrodniczego;

14) otulina — stref´ ochronnà graniczàcà z formà
ochrony przyrody i wyznaczonà indywidualnie dla
formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia
przed zagro˝eniami zewn´trznymi wynikajàcymi
z dzia∏alnoÊci cz∏owieka;

15) pozyskiwanie:

a) zbiór roÊlin lub grzybów gatunków chronionych
lub ich cz´Êci ze stanowisk naturalnych do ce-
lów gospodarczych,

b) chwytanie, ∏owienie lub zbieranie zwierzàt ga-
tunków chronionych lub ich cz´Êci i produktów
pochodnych do celów gospodarczych,

c) (uchylona);8)

16) ró˝norodnoÊç biologiczna — zró˝nicowanie ˝y-
wych organizmów wyst´pujàcych w ekosyste-
mach, w obr´bie gatunku i mi´dzy gatunkami,
oraz zró˝nicowanie ekosystemów;

17) siedlisko przyrodnicze — obszar làdowy lub wod-
ny, naturalny, pó∏naturalny lub antropogeniczny,
wyodr´bniony w oparciu o cechy geograficzne,
abiotyczne i biotyczne;

17a)9) siedlisko przyrodnicze b´dàce przedmiotem za-
interesowania Wspólnoty — siedlisko przyrodni-
cze, które na terytorium paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej:

a) jest zagro˝one zanikiem w swoim naturalnym
zasi´gu lub

b) ma niewielki zasi´g naturalny w wyniku regre-
sji lub z powodu ograniczonego obszaru wyst´-
powania wynikajàcego z jego wewn´trznych,
przyrodniczych w∏aÊciwoÊci, lub

c) stanowi reprezentatywny przyk∏ad typowych
cech regionu biogeograficznego wyst´pujàce-
go w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej;

17b)9) siedlisko przyrodnicze o znaczeniu prioryteto-
wym — siedlisko przyrodnicze zagro˝one zani-
kiem na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, za którego ochron´ Wspólnota ponosi
szczególnà odpowiedzialnoÊç z powodu wielkoÊci
jego naturalnego zasi´gu mieszczàcego si´ na te-
rytorium tych paƒstw;

18) siedlisko roÊlin, siedlisko zwierzàt lub siedlisko
grzybów — obszar wyst´powania roÊlin, zwierzàt
lub grzybów w ciàgu ca∏ego ˝ycia lub dowolnym
stadium ich rozwoju;

———————
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
7) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
8) Przez art. 1 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
9) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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19) specjalny obszar ochrony siedlisk — obszar wy-
znaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Euro-
pejskiej, w celu trwa∏ej ochrony siedlisk przyrodni-
czych lub populacji zagro˝onych wygini´ciem ga-
tunków roÊlin lub zwierzàt lub w celu odtworzenia
w∏aÊciwego stanu ochrony siedlisk przyrodni-
czych lub w∏aÊciwego stanu ochrony tych gatun-
ków;

20) Êrodowisko przyrodnicze — krajobraz wraz z two-
rami przyrody nieo˝ywionej oraz naturalnymi
i przekszta∏conymi siedliskami przyrodniczymi
z wyst´pujàcymi na nich roÊlinami, zwierz´tami
i grzybami;

21) tereny zieleni — tereny wraz z infrastrukturà tech-
nicznà i budynkami funkcjonalnie z nimi zwiàzany-
mi, pokryte roÊlinnoÊcià, znajdujàce si´ w grani-
cach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pe∏niàce
funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub
os∏onowe, a w szczególnoÊci parki, zieleƒce, pro-
menady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologicz-
ne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze,
a tak˝e zieleƒ towarzyszàcà ulicom, placom, zabyt-
kowym fortyfikacjom, budynkom, sk∏adowiskom,
lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemys∏o-
wym;

22) udost´pnianie — umo˝liwianie fotografowania
lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzy-
stania z zasobów, tworów i sk∏adników przyrody
w celach naukowych, edukacyjnych, turystycz-
nych, rekreacyjnych i sportowych;

23) walory krajobrazowe — wartoÊci ekologiczne, es-
tetyczne lub kulturowe obszaru oraz zwiàzane
z nim rzeêb´ terenu, twory i sk∏adniki przyrody,
ukszta∏towane przez si∏y przyrody lub dzia∏alnoÊç
cz∏owieka;

24)10) w∏aÊciwy stan ochrony gatunku — sum´ od-
dzia∏ywaƒ na gatunek, mogàcà w dajàcej si´ prze-
widzieç przysz∏oÊci wp∏ywaç na rozmieszczenie
i liczebnoÊç jego populacji na terenie kraju lub
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub natu-
ralnego zasi´gu tego gatunku, przy której dane
o dynamice liczebnoÊci populacji tego gatunku
wskazujà, ˝e gatunek jest trwa∏ym sk∏adnikiem
w∏aÊciwego dla niego siedliska, naturalny zasi´g
gatunku nie zmniejsza si´ ani nie ulegnie zmniej-
szeniu w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci oraz
odpowiednio du˝e siedlisko dla utrzymania si´ po-
pulacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie
nadal b´dzie istnia∏o;

25)10) w∏aÊciwy stan ochrony siedliska przyrodniczego
— sum´ oddzia∏ywaƒ na siedlisko przyrodnicze
i jego typowe gatunki, mogàcà w dajàcej si´ prze-
widzieç przysz∏oÊci wp∏ywaç na naturalne roz-
mieszczenie, struktur´, funkcje lub prze˝ycie jego
typowych gatunków na terenie kraju lub paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego
zasi´gu tego siedliska, przy której naturalny zasi´g
siedliska przyrodniczego i obszary zaj´te przez to

siedlisko w obr´bie jego zasi´gu nie zmieniajà si´
lub zwi´kszajà si´, struktura i funkcje, które sà ko-
nieczne do d∏ugotrwa∏ego utrzymania si´ siedli-
ska, istniejà i prawdopodobnie nadal b´dà istnia∏y
oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdujà si´
we w∏aÊciwym stanie ochrony;

26) wst´p do parku narodowego albo rezerwatu przy-
rody — wejÊcie lub wjazd na obszar obj´ty ochro-
nà Êcis∏à lub czynnà w celu naukowym, edukacyj-
nym, turystycznym lub rekreacyjnym;

27) zadrzewienie — drzewa i krzewy w granicach pasa
drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo
ich skupiska nieb´dàce lasem w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póên. zm.11)), wraz z te-
renem, na którym wyst´pujà, i pozosta∏ymi sk∏ad-
nikami szaty roÊlinnej tego terenu, spe∏niajàce ce-
le ochronne, produkcyjne lub spo∏eczno-kulturo-
we;

28) zagro˝enie wewn´trzne — czynnik mogàcy wywo-
∏aç niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicz-
nych lub biologicznych zasobów, tworów i sk∏ad-
ników chronionej przyrody, walorów krajobrazo-
wych oraz przebiegu procesów przyrodniczych,
wynikajàcy z przyczyn naturalnych lub z dzia∏alno-
Êci cz∏owieka w granicach obszarów lub obiektów
podlegajàcych ochronie prawnej;

29) zagro˝enie zewn´trzne — czynnik mogàcy wywo-
∏aç niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicz-
nych lub biologicznych zasobów, tworów i sk∏ad-
ników chronionej przyrody, walorów krajobrazo-
wych oraz przebiegu procesów przyrodniczych,
wynikajàcy z przyczyn naturalnych lub z dzia∏alno-
Êci cz∏owieka, majàcy swoje êród∏o poza granica-
mi obszarów lub obiektów podlegajàcych ochro-
nie prawnej.

Rozdzia∏ 2

Formy ochrony przyrody

Art. 6. 1. Formami ochrony przyrody sà:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) u˝ytki ekologiczne;

———————
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 ustawy z dnia

13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Êrodowi-
sku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2007 r.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405,
Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163,
poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595 i Nr 92, poz. 753.
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9) zespo∏y przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roÊlin, zwierzàt i grzybów.

2. W drodze porozumienia z sàsiednimi paƒstwa-
mi mogà byç wyznaczane przygraniczne obszary cen-
ne pod wzgl´dem przyrodniczym w celu ich wspólnej
ochrony.

Art. 7. 1. Utworzenie lub powi´kszenie obszaru
parku narodowego lub rezerwatu przyrody jest celem
publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.12)).

2. Utworzenie lub powi´kszenie obszaru parku na-
rodowego lub rezerwatu przyrody obejmujàce obsza-
ry, które stanowià nieruchomoÊci nieb´dàce w∏asno-
Êcià Skarbu Paƒstwa, nast´puje za zgodà w∏aÊciciela,
a w razie braku jego zgody — w trybie wyw∏aszczenia
okreÊlonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoÊciami.

Art. 8. 1. Park narodowy obejmuje obszar wyró˝-
niajàcy si´ szczególnymi wartoÊciami przyrodniczymi,
naukowymi, spo∏ecznymi, kulturowymi i edukacyjny-
mi, o powierzchni nie mniejszej ni˝ 1 000 ha, na któ-
rym ochronie podlega ca∏a przyroda oraz walory 
krajobrazowe.

2. Park narodowy tworzy si´ w celu zachowania
ró˝norodnoÊci biologicznej, zasobów, tworów i sk∏ad-
ników przyrody nieo˝ywionej i walorów krajobrazo-
wych, przywrócenia w∏aÊciwego stanu zasobów
i sk∏adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta∏co-
nych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roÊlin, siedlisk
zwierzàt lub siedlisk grzybów.

3. Park narodowy jest paƒstwowà jednostkà bud-
˝etowà w rozumieniu przepisów o finansach publicz-
nych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w dro-
dze zarzàdzenia, nadaje parkowi narodowemu statut
okreÊlajàcy jego struktur´ organizacyjnà.

Art. 9. 1. Nadzór nad parkami narodowymi spra-
wuje minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.

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

1) zatwierdzanie planów finansowych oraz sporzà-
dzanie sprawozdaƒ zbiorczych z dzia∏alnoÊci par-
ków narodowych;

2) zatwierdzanie rocznych zadaƒ rzeczowych wynika-
jàcych z planu ochrony lub zadaƒ ochronnych;

3) koordynowanie dzia∏alnoÊci naukowej i edukacyj-
nej;

4) kontrol´ funkcjonowania parków narodowych;

5) funkcjonowanie S∏u˝b Parków Narodowych.

Art. 10. 1. Utworzenie parku narodowego, zmiana
jego granic lub likwidacja nast´puje w drodze rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów, które okreÊla jego nazw´,
obszar, przebieg granicy, otulin´ i nieruchomoÊci
Skarbu Paƒstwa nieprzechodzàce w trwa∏y zarzàd
parku narodowego. Rada Ministrów, wydajàc rozpo-
rzàdzenie, kieruje si´ rzeczywistym stanem wartoÊci
przyrodniczych obszaru. Likwidacja lub zmniejszenie
obszaru parku narodowego nast´puje wy∏àcznie w ra-
zie bezpowrotnej utraty wartoÊci przyrodniczych i kul-
turowych jego obszaru.

2. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego
granic lub likwidacja mo˝e nastàpiç po uzgodnieniu
z w∏aÊciwymi miejscowo organami uchwa∏odawczy-
mi jednostek samorzàdu terytorialnego, na których
obszarze dzia∏ania planuje si´ powy˝sze zmiany, oraz
po zaopiniowaniu, w terminie 30 dni od dnia przed∏o-
˝enia tych zmian, przez zainteresowane organizacje
pozarzàdowe. Niez∏o˝enie opinii w przewidzianym
terminie uznaje si´ za brak uwag.

3. NieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa po∏o˝one
w granicach parku narodowego i s∏u˝àce realizacji je-
go celów zostajà oddane w trwa∏y zarzàd parku naro-
dowego, na zasadach okreÊlonych w rozdziale 5 dzia-
∏u II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoÊciami.

4. Administrowanie obszarami morskimi po∏o˝o-
nymi w granicach parku narodowego odbywa si´ na
podstawie dzia∏u III ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i ad-
ministracji morskiej.

5. Parkowi narodowemu przys∏uguje prawo pierwo-
kupu nieruchomoÊci po∏o˝onej w granicach parku 
narodowego na rzecz Skarbu Paƒstwa.

6. Projekty studiów uwarunkowaƒ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, planów
zagospodarowania przestrzennego województw oraz
planów zagospodarowania przestrzennego morskich
wód wewn´trznych, morza terytorialnego i wy∏àcznej
strefy ekonomicznej w cz´Êci dotyczàcej parku naro-
dowego i jego otuliny wymagajà uzgodnienia z dyrek-
torem parku narodowego w zakresie ustaleƒ tych pla-
nów, mogàcych mieç negatywny wp∏yw na ochron´
przyrody parku narodowego.

7.13) Projekty planów urzàdzenia lasu, uproszczo-
nych planów urzàdzenia lasu i zadania z zakresu 
gospodarki leÊnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, w cz´Êci
dotyczàcej otuliny parku narodowego wymagajà
uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w za-
kresie ustaleƒ tych planów lub zadaƒ, mogàcych mieç
negatywny wp∏yw na ochron´ przyrody parku naro-
dowego.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340 i Nr 98, poz. 817.

———————
13) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2.
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8.13) Projekty uproszczonych planów urzàdzenia
lasu lub zadania z zakresu gospodarki leÊnej, o któ-
rych mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 wrzeÊ-
nia 1991 r. o lasach, w granicach parku narodowego
wymagajà uzgodnienia z dyrektorem parku narodo-
wego w zakresie ustaleƒ tych planów lub zadaƒ, mo-
gàcych mieç negatywny wp∏yw na ochron´ przyrody
parku narodowego.

Art. 11. 1. Na obszarach graniczàcych z parkiem
narodowym wyznacza si´ otulin´ parku narodowego.

2. W otulinie mo˝e byç utworzona strefa ochronna
zwierzàt ∏ownych ze wzgl´du na potrzeb´ ochrony
zwierzàt w parku narodowym.

3. Strefa ochronna zwierzàt ∏ownych nie podlega
w∏àczeniu w granice obwodów ∏owieckich.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska ustana-
wia, w drodze rozporzàdzenia, stref´ ochronnà zwie-
rzàt ∏ownych, okreÊlajàc obszary wchodzàce w jej
sk∏ad oraz kryteria i sposoby utrzymania w∏aÊciwej 
liczebnoÊci i struktury populacji poszczególnych 
gatunków zwierzàt ∏ownych, kierujàc si´ potrzebà:

1) ochrony gatunków zwierzàt ∏ownych w parkach
narodowych;

2) tworzenia strefy bezpieczeƒstwa dla gatunków
zwierzàt ∏ownych wychodzàcych na ˝erowiska 
poza obszar parku narodowego;

3) utrzymywania w∏aÊciwej liczebnoÊci i struktury
populacji poszczególnych gatunków zwierzàt ∏ow-
nych na obszarze parku narodowego w celu za-
chowania równowagi przyrodniczej.

5. Ochrona zwierzàt ∏ownych w strefie ochronnej
zwierzàt ∏ownych nale˝y do zadaƒ dyrektora parku na-
rodowego.

Art. 12. 1. Obszar parku narodowego jest udost´p-
niany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturo-
wych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych
w sposób, który nie wp∏ynie negatywnie na przyrod´
w parku narodowym.

2. W planie ochrony parku narodowego, a do cza-
su jego sporzàdzenia — w zadaniach ochronnych
ustala si´ miejsca, które mogà byç udost´pniane, oraz
maksymalnà liczb´ osób mogàcych przebywaç jedno-
czeÊnie w tych miejscach.

3. Za wst´p do parku narodowego lub na niektóre
jego obszary oraz za udost´pnianie parku narodowe-
go lub niektórych jego obszarów mogà byç pobierane
op∏aty.

4. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 3, usta-
la dyrektor parku narodowego.

5. Op∏ata za jednorazowy wst´p do parku nie mo-
˝e przekraczaç kwoty 6 z∏ waloryzowanej o prognozo-
wany Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´ty w ustawie bud˝e-
towej.

6. Op∏aty, o których mowa w ust. 3, uiszcza si´
w formie wykupu biletu wst´pu jednorazowego lub
wst´pu wielokrotnego w miejscach pobierania op∏at
lub wnosi si´ na rachunek bankowy parku narodowe-
go.

7. Op∏at za wst´p do parku narodowego lub na
niektóre jego obszary nie pobiera si´ od:

1) dzieci w wieku do 7 lat;

2) osób, które posiadajà zezwolenie dyrektora parku
narodowego na prowadzenie badaƒ naukowych
w zakresie ochrony przyrody;

3) uczniów szkó∏ i studentów odbywajàcych zaj´cia
dydaktyczne w parku narodowym w zakresie
uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;

4) mieszkaƒców gmin po∏o˝onych w granicach parku
narodowego i gmin graniczàcych z parkiem naro-
dowym;

5) osób udajàcych si´ do wyznaczonych w parku na-
rodowym pla˝;

6) osób udajàcych si´ do miejsc kultu religijnego.

8. Op∏at´ za wst´p do parku narodowego lub na
niektóre jego obszary w wysokoÊci 50 % stawki op∏a-
ty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobie-
ra si´ od:

1) uczniów szkó∏ i studentów;

2) emerytów i rencistów;

3) osób niepe∏nosprawnych;

4) ˝o∏nierzy s∏u˝by czynnej.

9. Op∏aty, o których mowa w ust. 3, sà przychoda-
mi gospodarstw pomocniczych przy parkach narodo-
wych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z póên. zm.14))15) i sà przeznaczone na tworze-
nie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyj-
nej parku narodowego oraz na ochron´ przyrody.
Op∏aty pobierane za wst´p do parku narodowego,
w wysokoÊci 15 % wp∏ywów za ka˝dy kwarta∏, prze-
znacza si´ na dofinansowanie dzia∏alnoÊci ratowniczej
specjalistycznych organizacji ratowniczych — Górskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Ta-
trzaƒskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
dzia∏ajàcych na terenie danego parku narodowego.
———————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

15) Obecnie: art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504,
Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), stosownie do art. 237
ust. 3 tej ustawy, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.
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10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
uwzgl´dniajàc zró˝nicowanie walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych parków narodowych, nasile-
nie ruchu turystycznego i jego oddzia∏ywanie na przy-
rod´ parków narodowych, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie
za wst´p pobiera si´ op∏aty.

Art. 13. 1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary
zachowane w stanie naturalnym lub ma∏o zmienio-
nym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze,
a tak˝e siedliska roÊlin, siedliska zwierzàt i siedliska
grzybów oraz twory i sk∏adniki przyrody nieo˝ywio-
nej, wyró˝niajàce si´ szczególnymi wartoÊciami przy-
rodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi.

2. Na obszarach graniczàcych z rezerwatem przy-
rody mo˝e byç wyznaczona otulina.

3.16) Uznanie za rezerwat przyrody obszarów,
o których mowa w ust. 1, nast´puje w drodze aktu
prawa miejscowego w formie zarzàdzenia regional-
nego dyrektora ochrony Êrodowiska, które okreÊla je-
go nazw´, po∏o˝enie lub przebieg granicy i otulin´,
je˝eli zosta∏a wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj,
typ i podtyp rezerwatu przyrody, a tak˝e sprawujàce-
go nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska, w drodze aktu prawa miejsco-
wego w formie zarzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii re-
gionalnej rady ochrony przyrody, mo˝e zwi´kszyç ob-
szar rezerwatu przyrody, zmieniç cele ochrony,
a w razie bezpowrotnej utraty wartoÊci przyrodni-
czych, dla których rezerwat zosta∏ powo∏any —
zmniejszyç obszar rezerwatu przyrody albo zlikwido-
waç rezerwat przyrody.

3a.17) Projekty studiów uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw oraz planów zagospodarowania przestrzen-
nego morskich wód wewn´trznych, morza terytorial-
nego i wy∏àcznej strefy ekonomicznej, w cz´Êci doty-
czàcej rezerwatu przyrody i jego otuliny, wymagajà
uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony Êro-
dowiska w zakresie ustaleƒ tych planów, mogàcych
mieç negatywny wp∏yw na cele ochrony rezerwatu
przyrody.

3b.17) Projekty planów urzàdzenia lasu, uproszczo-
nych planów urzàdzenia lasu i zadania z zakresu 
gospodarki leÊnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, w cz´Êci
dotyczàcej otuliny rezerwatu przyrody wymagajà
uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony Êro-
dowiska w zakresie ustaleƒ tych planów lub zadaƒ,
mogàcych mieç negatywny wp∏yw na ochron´ przy-
rody rezerwatu przyrody.

4.18) Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska,
w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarzàdze-
nia, mo˝e wprowadziç op∏aty za wst´p na obszar re-
zerwatu przyrody, kierujàc si´ potrzebà ochrony przy-
rody.

5.18) Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
ustala stawki op∏at, o których mowa w ust. 4, przy
czym op∏ata za jednorazowy wst´p do rezerwatu nie
mo˝e przekraczaç kwoty 6 z∏ waloryzowanej o pro-
gnozowany Êrednioroczny wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´ty w ustawie
bud˝etowej.

6. Op∏aty, o których mowa w ust. 4, sà przeznacza-
ne na ochron´ przyrody.

Art. 14. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje, typy i pod-
typy rezerwatów przyrody, kierujàc si´ potrzebà za-
pewnienia na obszarach cennych przyrodniczo, zró˝-
nicowanych pod wzgl´dem wartoÊci przyrodniczych,
ochrony rezerwatowej oraz wytypowania reprezenta-
tywnej liczby rezerwatów przyrody ze wzgl´du na do-
minujàcy przedmiot ochrony i g∏ówny typ ekosyste-
mu.

Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwa-
tach przyrody zabrania si´:

1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych
i urzàdzeƒ technicznych, z wyjàtkiem obiektów
i urzàdzeƒ s∏u˝àcych celom parku narodowego 
albo rezerwatu przyrody;

2) (uchylony);19)

3) chwytania lub zabijania dziko wyst´pujàcych
zwierzàt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci m∏o-
docianych i form rozwojowych zwierzàt, umyÊlne-
go p∏oszenia zwierzàt kr´gowych, zbierania poro-
˝y, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schro-
nieƒ zwierzàt oraz ich miejsc rozrodu;

4) polowania, z wyjàtkiem obszarów wyznaczonych
w planie ochrony lub zadaniach ochronnych usta-
nowionych dla rezerwatu przyrody;

5) pozyskiwania, niszczenia lub umyÊlnego uszka-
dzania roÊlin oraz grzybów;

6) u˝ytkowania, niszczenia, umyÊlnego uszkadzania,
zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów
przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów
i sk∏adników przyrody;

7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i poto-
ków, je˝eli zmiany te nie s∏u˝à ochronie przyrody;

———————
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
17) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 1 ustawy z dnia

3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochro-
nie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 15 listopada 2008 r.

19) Przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 2.
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8) pozyskiwania ska∏, w tym torfu, oraz skamienia∏o-
Êci, w tym kopalnych szczàtków roÊlin i zwierzàt,
minera∏ów i bursztynu;

9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i u˝yt-
kowania gruntów;

10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz u˝y-
wania êróde∏ Êwiat∏a o otwartym p∏omieniu, z wy-
jàtkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora par-
ku narodowego, a w rezerwacie przyrody — przez
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska20);

11) prowadzenia dzia∏alnoÊci wytwórczej, handlowej
i rolniczej, z wyjàtkiem miejsc wyznaczonych
w planie ochrony;

12) stosowania chemicznych i biologicznych Êrodków
ochrony roÊlin i nawozów;

13) zbioru dziko wyst´pujàcych roÊlin i grzybów oraz
ich cz´Êci, z wyjàtkiem miejsc wyznaczonych przez
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie
przyrody — przez regionalnego dyrektora ochrony
Êrodowiska20);

14)21) po∏owu ryb i innych organizmów wodnych,
z wyjàtkiem miejsc wyznaczonych w planie ochro-
ny lub zadaniach ochronnych;

15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jaz-
dy konnej wierzchem, z wyjàtkiem szlaków i tras
narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody — przez re-
gionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska20);

16) wprowadzania psów na obszary obj´te ochronà
Êcis∏à i czynnà, z wyjàtkiem miejsc wyznaczonych
w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowa-
dzanych na obszary obj´te ochronà czynnà, na
których plan ochrony albo zadania ochronne do-
puszczajà wypas;

17) wspinaczki, eksploracji jaskiƒ lub zbiorników wod-
nych, z wyjàtkiem miejsc wyznaczonych przez dy-
rektora parku narodowego, a w rezerwacie przyro-
dy — przez regionalnego dyrektora ochrony Êro-
dowiska20);

18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz
poza drogami po∏o˝onymi na nieruchomoÊciach
b´dàcych w trwa∏ym zarzàdzie parku narodowe-
go, wskazanymi przez dyrektora parku narodowe-
go, a w rezerwacie przyrody — przez regionalne-
go dyrektora ochrony Êrodowiska20);

19) umieszczania tablic, napisów, og∏oszeƒ reklamo-
wych i innych znaków niezwiàzanych z ochronà
przyrody, udost´pnianiem parku albo rezerwatu
przyrody, edukacjà ekologicznà, z wyjàtkiem zna-
ków drogowych i innych znaków zwiàzanych
z ochronà bezpieczeƒstwa i porzàdku powszech-
nego;

20) zak∏ócania ciszy;

21) u˝ywania ∏odzi motorowych i innego sprz´tu mo-
torowego, uprawiania sportów wodnych i moto-
rowych, p∏ywania i ˝eglowania, z wyjàtkiem akwe-
nów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora
parku narodowego, a w rezerwacie przyrody —
przez regionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska20);

22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta∏ca-
jàcych rzeêb´ terenu;

23) biwakowania, z wyjàtkiem miejsc wyznaczonych
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwa-
cie przyrody — przez regionalnego dyrektora
ochrony Êrodowiska20);

24) prowadzenia badaƒ naukowych — w parku naro-
dowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwa-
cie przyrody — bez zgody regionalnego dyrektora
ochrony Êrodowiska20);

25) wprowadzania gatunków roÊlin, zwierzàt lub grzy-
bów, bez zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska;

26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych;

27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych —
w parku narodowym bez zgody dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska20).

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczà:

1) wykonywania zadaƒ wynikajàcych z planu ochro-
ny lub zadaƒ ochronnych;

2) (uchylony);22)

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia∏aƒ zwiàza-
nych z bezpieczeƒstwem powszechnym;

4) wykonywania zadaƒ z zakresu obronnoÊci kraju
w przypadku zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa;

5) obszarów obj´tych ochronà krajobrazowà w trak-
cie ich gospodarczego wykorzystywania przez jed-
nostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne
oraz wykonywania prawa w∏asnoÊci, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

3.23) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
zasi´gni´ciu opinii dyrektora parku narodowego, mo-
˝e zezwoliç na obszarze parku narodowego na od-
st´pstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, je˝eli
jest to uzasadnione:

1) potrzebà ochrony przyrody, wykonywaniem ba-
daƒ naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowy-
mi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi
lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to ne-
gatywnego oddzia∏ywania na przyrod´ parku na-
rodowego lub

———————
20) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
22) Przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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2) potrzebà realizacji inwestycji liniowych celu 
publicznego, w przypadku braku rozwiàzaƒ alterna-
tywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przy-
rodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.24)).

4.25) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska, po
zasi´gni´ciu opinii regionalnego dyrektora ochrony
Êrodowiska, mo˝e zezwoliç na obszarze rezerwatu
przyrody na odst´pstwa od zakazów, o których mowa
w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione potrzebà:

1) ochrony przyrody lub

2) realizacji inwestycji liniowych celu publicznego,
w przypadku braku rozwiàzaƒ alternatywnych i po
zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska.

5.25) Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska mo-
˝e zezwoliç na obszarze rezerwatu przyrody na od-
st´pstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, je˝eli
jest to uzasadnione wykonywaniem badaƒ nauko-
wych lub celami edukacyjnymi, kulturowymi, tury-
stycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami
kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego od-
dzia∏ywania na cele ochrony przyrody rezerwatu przy-
rody.

Art. 16. 1. Park krajobrazowy obejmuje obszar
chroniony ze wzgl´du na wartoÊci przyrodnicze, histo-
ryczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartoÊci w warun-
kach zrównowa˝onego rozwoju.

2. Na obszarach graniczàcych z parkiem krajobra-
zowym mo˝e byç wyznaczona otulina.

3.26) Utworzenie parku krajobrazowego lub po-
wi´kszenie jego obszaru nast´puje w drodze uchwa∏y
sejmiku województwa, która okreÊla jego nazw´, ob-
szar, przebieg granicy i otulin´, je˝eli zosta∏a wyzna-
czona, szczególne cele ochrony oraz zakazy w∏aÊciwe
dla danego parku krajobrazowego lub jego cz´Êci, wy-
brane spoÊród zakazów, o których mowa w art. 17
ust. 1, wynikajàce z potrzeb jego ochrony. Likwidacja
lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego na-
st´puje w drodze uchwa∏y sejmiku województwa, po
uzgodnieniu z w∏aÊciwymi miejscowo radami gmin,
z powodu bezpowrotnej utraty wartoÊci przyrodni-
czych, historycznych i kulturowych oraz walorów 
krajobrazowych na obszarach projektowanych do wy-
∏àczenia spod ochrony.

4.26) Projekt uchwa∏y sejmiku województwa
w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji
parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z w∏aÊci-
wà miejscowo radà gminy oraz w∏aÊciwym regional-
nym dyrektorem ochrony Êrodowiska.

5.26) Statut parku krajobrazowego lub zespo∏u par-
ków krajobrazowych okreÊlajàcy struktur´ organiza-
cyjnà parku lub zespo∏u parków nadaje sejmik woje-
wództwa w drodze uchwa∏y.

6. Grunty rolne i leÊne oraz inne nieruchomoÊci
znajdujàce si´ w granicach parku krajobrazowego po-
zostawia si´ w gospodarczym wykorzystaniu.

7.27) Projekty studiów uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, pla-
nów zagospodarowania przestrzennego województw
oraz planów zagospodarowania przestrzennego mor-
skich wód wewn´trznych, morza terytorialnego i wy-
∏àcznej strefy ekonomicznej w cz´Êci dotyczàcej parku
krajobrazowego i jego otuliny, wymagajà uzgodnienia
z w∏aÊciwym miejscowo regionalnym dyrektorem
ochrony Êrodowiska w zakresie ustaleƒ tych planów,
mogàcych mieç negatywny wp∏yw na ochron´ przy-
rody parku krajobrazowego.

Art. 17. 1. W parku krajobrazowym mogà byç
wprowadzone nast´pujàce zakazy:

1)28) realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udzia-
le spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700);

2) umyÊlnego zabijania dziko wyst´pujàcych zwie-
rzàt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-
nieƒ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z∏o˝onej ikry,
z wyjàtkiem amatorskiego po∏owu ryb oraz wyko-
nywania czynnoÊci w ramach racjonalnej gospo-
darki rolnej, leÊnej, rybackiej i ∏owieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewieƒ Êródpol-
nych, przydro˝nych i nadwodnych, je˝eli nie wyni-
kajà z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub
zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urzàdzeƒ wodnych;

4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska∏,
w tym torfu, oraz skamienia∏oÊci, w tym kopal-
nych szczàtków roÊlin i zwierzàt, a tak˝e minera-
∏ów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta∏ca-
jàcych rzeêb´ terenu, z wyjàtkiem prac zwiàzanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciw-
powodziowym lub przeciwosuwiskowym lub bu-
dowà, odbudowà, utrzymaniem, remontem lub
naprawà urzàdzeƒ wodnych;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666
i Nr 130, poz. 1070.

25) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàz-
ku ze zmianami w organizacji i podziale zadaƒ admini-
stracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753
i Nr 99, poz. 826), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 sierp-
nia 2009 r.

———————
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 2 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
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6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je˝eli
zmiany te nie s∏u˝à ochronie przyrody lub racjo-
nalnej gospodarce rolnej, leÊnej, wodnej lub ry-
backiej;

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pa-
sie szerokoÊci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyjàtkiem obiek-
tów s∏u˝àcych turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie sze-
rokoÊci 200 m od kraw´dzi brzegów klifowych
oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;

9) likwidowania, zasypywania i przekszta∏cania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-b∏otnych;

10) wylewania gnojowicy, z wyjàtkiem nawo˝enia
w∏asnych gruntów rolnych;

11) prowadzenia chowu i hodowli zwierzàt metodà
bezÊció∏kowà;

12) utrzymywania otwartych rowów Êciekowych
i zbiorników Êciekowych;

13) organizowania rajdów motorowych i samochodo-
wych;

14) u˝ywania ∏odzi motorowych i innego sprz´tu mo-
torowego na otwartych zbiornikach wodnych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczà:

1) wykonywania zadaƒ wynikajàcych z planu ochro-
ny;

2) wykonywania zadaƒ na rzecz obronnoÊci kraju
i bezpieczeƒstwa paƒstwa;

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia∏aƒ zwiàza-
nych z bezpieczeƒstwem powszechnym;

4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumie-
niu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póên. zm.29)), zwanej da-
lej „inwestycjà celu publicznego”.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie doty-
czy realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których sporzàdzenie
raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko nie jest obo-
wiàzkowe i przeprowadzona procedura oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko wykaza∏a brak niekorzystnego
wp∏ywu na przyrod´ parku krajobrazowego.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, nie doty-
czy statków jednostek ratowniczych, jednostek orga-
nizacyjnych w∏aÊciciela wód lub urzàdzeƒ wodnych
zlokalizowanych na wodach, inspektorów ˝eglugi

Êródlàdowej, Paƒstwowej i Spo∏ecznej Stra˝y Rybac-
kiej, promów w ciàgu dróg publicznych, prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania
zadaƒ z zakresu ochrony przyrody przez S∏u˝b´ Parku
Krajobrazowego.

Art. 18. 1. Dla parków narodowych, rezerwatów
przyrody i parków krajobrazowych sporzàdza si´ i re-
alizuje plan ochrony.

2. Plan ochrony, o którym mowa w ust. 1, ustana-
wia si´ w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku na-
rodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo
utworzenia parku krajobrazowego.

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

1) parku narodowego — dyrektor parku narodowe-
go;

2)30) rezerwatu przyrody — regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska lub po uzgodnieniu z tym or-
ganem — zarzàdzajàcy rezerwatem albo sprawu-
jàcy nadzór nad rezerwatem;

3) parku krajobrazowego — dyrektor parku krajobra-
zowego lub dyrektor zespo∏u parków krajobrazo-
wych.

1a.31) Sporzàdzajàcy projekt planu ochrony, o któ-
rym mowa w ust. 1, zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo-
∏eczeƒstwa, na zasadach i w trybie okreÊlonych
w ustawie z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko, w post´powaniu,
którego przedmiotem jest sporzàdzenie projektu.

2.32) Projekt planu ochrony, o którym mowa
w ust. 1, wymaga zaopiniowania przez w∏aÊciwe miej-
scowo rady gmin.

3.33) Przepisy ust. 1a i 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku dokonywania zmiany planu ochrony.

4. (uchylony).34)

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska ustana-
wia, w drodze rozporzàdzenia, plan ochrony dla parku
narodowego w terminie 6 miesi´cy od dnia otrzyma-
nia projektu planu lub odmawia jego ustanowienia,
je˝eli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony
przyrody, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç dostosowania
dzia∏aƒ ochronnych do celów ochrony parku narodo-
wego. Plan ochrony mo˝e byç zmieniony, je˝eli wyni-
ka to z potrzeb ochrony przyrody.

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

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413.

———————
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
31) Dodany przez art. 150 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 18.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
34) Przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
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6.35) Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w for-
mie zarzàdzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody
w terminie 6 miesi´cy od dnia otrzymania projektu
planu. Plan ochrony mo˝e byç zmieniony, je˝eli wyni-
ka to z potrzeb ochrony przyrody.

6a.36) Sejmik województwa ustanawia, w drodze
uchwa∏y, plan ochrony dla parku krajobrazowego
w terminie 6 miesi´cy od dnia otrzymania projektu
planu albo odmawia jego ustanowienia, je˝eli projekt
planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan
ochrony mo˝e byç zmieniony, je˝eli wynika to z po-
trzeb ochrony przyrody.

6b.37) Projekt uchwa∏y, o której mowa w ust. 6a,
wymaga uzgodnienia z w∏aÊciwym regionalnym dy-
rektorem ochrony Êrodowiska.

7.38) Plan ochrony dla rezerwatu przyrody po∏o˝o-
nego na terenie wi´cej ni˝ jednego województwa
ustanawiajà wspólnie, w drodze aktu prawa miejsco-
wego w formie zarzàdzenia, regionalni dyrektorzy
ochrony Êrodowiska, na których obszarze dzia∏ania
znajdujà si´ cz´Êci tego rezerwatu.

8.39) Plan ochrony dla parku krajobrazowego po∏o-
˝onego na terenie kilku województw ustanawia sej-
mik województwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
dyrekcji parku, w porozumieniu z pozosta∏ymi sejmi-
kami województw.

Art. 20. 1. Plan ochrony dla parku narodowego, re-
zerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego sporzà-
dza si´ na okres 20 lat, z uwzgl´dnieniem:

1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;

2) identyfikacji i oceny istniejàcych oraz potencjal-
nych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych;

3) charakterystyki i oceny uwarunkowaƒ spo∏ecz-
nych i gospodarczych;

4) analizy skutecznoÊci dotychczasowych sposobów
ochrony;

5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Prace przy sporzàdzaniu planów ochrony, o któ-
rych mowa w ust. 1, polegajà na:

1) ocenie stanu zasobów, tworów i sk∏adników przy-
rody, walorów krajobrazowych, wartoÊci kulturo-
wych oraz istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ
wewn´trznych i zewn´trznych, która mo˝e byç
wykonana w formie szczegó∏owych opisów;

2) opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów
i sk∏adników przyrody oraz wartoÊci kulturowych,
a tak˝e eliminacji lub ograniczania istniejàcych
i potencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych;

3) wskazaniu zadaƒ ochronnych, z podaniem rodza-
ju, zakresu i lokalizacji.

3. Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezer-
watu przyrody zawiera:

1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodni-
czych i spo∏ecznych uwarunkowaƒ ich realizacji;

2) identyfikacj´ oraz okreÊlenie sposobów eliminacji
lub ograniczania istniejàcych i potencjalnych za-
gro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz ich
skutków;

3) wskazanie obszarów ochrony Êcis∏ej, czynnej 
i krajobrazowej;

4) okreÊlenie dzia∏aƒ ochronnych na obszarach
ochrony Êcis∏ej, czynnej i krajobrazowej, z poda-
niem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dzia∏aƒ;

5) wskazanie obszarów i miejsc udost´pnianych dla
celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego po∏owu
ryb i rybactwa oraz okreÊlenie sposobów ich udo-
st´pniania;

6) wskazanie miejsc, w których mo˝e byç prowadzo-
na dzia∏alnoÊç wytwórcza, handlowa i rolnicza;

7)40) ustalenia do studiów uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego morskich wód wewn´trznych, morza
terytorialnego i wy∏àcznej strefy ekonomicznej do-
tyczàce eliminacji lub ograniczenia zagro˝eƒ we-
wn´trznych lub zewn´trznych.

4. Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawie-
ra:

1) cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, spo∏ecz-
ne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji;

2) identyfikacj´ oraz okreÊlenie sposobów eliminacji
lub ograniczania istniejàcych i potencjalnych za-
gro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz ich
skutków;

3) wskazanie obszarów realizacji dzia∏aƒ ochron-
nych;

4) okreÊlenie zakresu prac zwiàzanych z ochronà
przyrody i kszta∏towaniem krajobrazu;

5) wskazanie obszarów udost´pnianych dla celów
naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekre-
acyjnych, amatorskiego po∏owu ryb i dla innych
form gospodarowania oraz okreÊlenie sposobów
korzystania z tych obszarów;

———————
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 3 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
36) Dodany przez art. 150 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 18; w brzmieniu ustalonym przez art. 21
pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 26.

37) Dodany przez art. 21 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 26.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 3 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.

39) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 26.

———————
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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6)41) ustalenia do studiów uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego morskich wód wewn´trznych, morza
terytorialnego i wy∏àcznej strefy ekonomicznej do-
tyczàce eliminacji lub ograniczenia zagro˝eƒ we-
wn´trznych lub zewn´trznych.

5.42) Plany ochrony dla parku narodowego, rezer-
watu przyrody lub parku krajobrazowego w cz´Êci po-
krywajàcej si´ z obszarem Natura 2000 powinny
uwzgl´dniaç zakres planu zadaƒ ochronnych dla ob-
szaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28, albo za-
kres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym
mowa w art. 29.

Art. 21. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli dla parku narodowego, rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb sporzàdzania projektu planu ochrony,

2) zakres prac na potrzeby sporzàdzenia projektu pla-
nu ochrony,

3) tryb dokonywania zmian w planie ochrony,

4) zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów
i sk∏adników przyrody

— kierujàc si´ potrzebà ochrony zasobów, tworów
i sk∏adników przyrody ˝ywej i nieo˝ywionej w par-
kach narodowych, rezerwatach przyrody oraz par-
kach krajobrazowych, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci
technicznych, organizacyjnych i finansowych oraz
poziomu wiedzy i nauki w zakresie ochrony przyrody.

Art. 22. 1. Dla parku narodowego lub rezerwatu
przyrody, do czasu ustanowienia planu ochrony, spra-
wujàcy nadzór sporzàdza projekt zadaƒ ochronnych.

2.43) Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1,
ustanawia, w drodze zarzàdzenia:

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska — dla
parku narodowego;

2) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska — dla re-
zerwatu przyrody.

3. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajà:

1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych
zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz spo-
soby eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ
i ich skutków;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadaƒ;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin,
zwierzàt lub grzybów;

4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à,
czynnà oraz krajobrazowà.

4. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1,
mogà byç ustanawiane na rok lub równoczeÊnie na
kolejne lata, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 5 lat.

Art. 23. 1. Obszar chronionego krajobrazu obej-
muje tereny chronione ze wzgl´du na wyró˝niajàcy
si´ krajobraz o zró˝nicowanych ekosystemach, warto-
Êciowe ze wzgl´du na mo˝liwoÊç zaspokajania po-
trzeb zwiàzanych z turystykà i wypoczynkiem lub pe∏-
nionà funkcjà korytarzy ekologicznych.

2.44) Wyznaczenie obszaru chronionego krajobra-
zu nast´puje w drodze uchwa∏y sejmiku wojewódz-
twa, która okreÊla jego nazw´, po∏o˝enie, obszar,
sprawujàcego nadzór, ustalenia dotyczàce czynnej
ochrony ekosystemów oraz zakazy w∏aÊciwe dla da-
nego obszaru chronionego krajobrazu lub jego cz´Êci,
wybrane spoÊród zakazów wymienionych w art. 24
ust. 1, wynikajàce z potrzeb jego ochrony. Likwidacja
lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu
nast´puje w drodze uchwa∏y sejmiku województwa,
po zaopiniowaniu przez w∏aÊciwe miejscowo rady
gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyró˝niajàcego
si´ krajobrazu o zró˝nicowanych ekosystemach i mo˝-
liwoÊci zaspokajania potrzeb zwiàzanych z turystykà
i wypoczynkiem.

3.44) Projekty uchwa∏ sejmiku województwa, o któ-
rych mowa w ust. 2, wymagajà uzgodnienia z w∏aÊci-
wym regionalnym dyrektorem ochrony Êrodowiska.

4. (uchylony).45)

5.46) Projekty studiów uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, pla-
nów zagospodarowania przestrzennego województw
i planów zagospodarowania przestrzennego morskich
wód wewn´trznych, morza terytorialnego i wy∏àcznej
strefy ekonomicznej, w cz´Êci dotyczàcej obszaru
chronionego krajobrazu, wymagajà uzgodnienia
z w∏aÊciwym regionalnym dyrektorem ochrony Êro-
dowiska w zakresie ustaleƒ tych planów, mogàcych
mieç negatywny wp∏yw na ochron´ przyrody obszaru
chronionego krajobrazu.

Art. 24. 1. Na obszarze chronionego krajobrazu
mogà byç wprowadzone nast´pujàce zakazy:

1) zabijania dziko wyst´pujàcych zwierzàt, niszczenia
ich nor, legowisk, innych schronieƒ i miejsc rozro-
du oraz tarlisk, z∏o˝onej ikry, z wyjàtkiem amator-
skiego po∏owu ryb oraz wykonywania czynnoÊci
zwiàzanych z racjonalnà gospodarkà rolnà, leÊnà,
rybackà i ∏owieckà;

———————
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
42) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.
45) Przez art. 21 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 26.
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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2)47) realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udzia-
le spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewieƒ Êródpol-
nych, przydro˝nych i nadwodnych, je˝eli nie wyni-
kajà one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urzàdzeƒ wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych ska∏,
w tym torfu, oraz skamienia∏oÊci, w tym kopal-
nych szczàtków roÊlin i zwierzàt, a tak˝e minera-
∏ów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta∏ca-
jàcych rzeêb´ terenu, z wyjàtkiem prac zwiàzanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciw-
powodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowà, odbudowà, naprawà lub
remontem urzàdzeƒ wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je˝eli s∏u-
˝à innym celom ni˝ ochrona przyrody lub zrówno-
wa˝one wykorzystanie u˝ytków rolnych i leÊnych
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy i obszarów wodno-b∏otnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie sze-
rokoÊci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjàtkiem urzàdzeƒ wod-
nych oraz obiektów s∏u˝àcych prowadzeniu racjo-
nalnej gospodarki rolnej, leÊnej lub rybackiej;

9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie sze-
rokoÊci 200 m od linii brzegów klifowych oraz
w pasie technicznym brzegu morskiego.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczà:

1) wykonywania zadaƒ na rzecz obronnoÊci kraju
i bezpieczeƒstwa paƒstwa;

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia∏aƒ zwiàza-
nych z bezpieczeƒstwem powszechnym;

3) realizacji inwestycji celu publicznego.

3.48) Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie do-
tyczy realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których przeprowadzo-
na ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko wykaza∏a brak
znaczàco negatywnego wp∏ywu na ochron´ przyrody
obszaru chronionego krajobrazu.

Art. 25. 1. Sieç obszarów Natura 2000 obejmuje:

1) obszary specjalnej ochrony ptaków;

2) specjalne obszary ochrony siedlisk;

3)49) obszary majàce znaczenie dla Wspólnoty.

2. Obszar Natura 2000 mo˝e obejmowaç cz´Êç lub
ca∏oÊç obszarów i obiektów obj´tych formami ochro-
ny przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—4
i 6—9.

Art. 26.50) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, typy siedlisk przy-
rodniczych oraz gatunki b´dàce przedmiotem zainte-
resowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze
i gatunki o znaczeniu priorytetowym, oraz wymagajà-
ce ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura
2000, a tak˝e kryteria wyboru obszarów kwalifikujà-
cych si´ do uznania za obszary majàce znaczenie dla
Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary
ochrony siedlisk oraz obszarów kwalifikujàcych si´ do
wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków,
majàc na uwadze zachowanie poszczególnych cen-
nych lub zagro˝onych sk∏adników ró˝norodnoÊci bio-
logicznej, na podstawie których jest wyznaczana sieç
obszarów Natura 2000.

Art. 27. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska51) opracowuje projekt listy obszarów Natura 2000,
zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga zasi´g-
ni´cia opinii w∏aÊciwych miejscowo rad gmin. Niez∏o-
˝enie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania pro-
jektu uznaje si´ za brak uwag.

3.52) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje Komisji
Europejskiej:

1) list´ proponowanych obszarów majàcych znacze-
nie dla Wspólnoty;

2) szacunek dotyczàcy wspó∏finansowania przez
Wspólnot´ ochrony obszarów wyznaczonych ze
wzgl´du na typy siedlisk przyrodniczych oraz ga-
tunki roÊlin i zwierzàt o znaczeniu priorytetowym;

3) list´ obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Art. 27a.53) 1. Wyznaczenie obszaru specjalnej
ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony sie-
dlisk, zmiana jego granic lub likwidacja nast´puje
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa, ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju
wsi, ministrem w∏aÊciwym do spraw rybo∏ówstwa
i z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki wod-
nej, w drodze rozporzàdzenia ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, które okreÊla nazw´, po∏o˝enie ad-
ministracyjne, obszar i map´ obszaru, cel i przedmiot

———————
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 18.
48) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.

———————
49) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
51) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 150 pkt 5 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
53) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.



Dziennik Ustaw Nr 151 — 11690 — Poz. 1220

ochrony. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
wydajàc rozporzàdzenie, kieruje si´ stanem siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt oraz
koniecznoÊcià zachowania szczególnie cennych lub
zagro˝onych sk∏adników ró˝norodnoÊci biologicznej.

2. Nadzór nad obszarem Natura 2000 lub propo-
nowanym obszarem majàcym znaczenie dla Wspól-
noty, znajdujàcym si´ na liÊcie, o której mowa
w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawuje w∏aÊciwy regionalny
dyrektor ochrony Êrodowiska lub na obszarach mor-
skich — dyrektor urz´du morskiego, z zastrze˝eniem
art. 32 ust. 5.

3. Zmiana granic lub likwidacja obszaru specjalnej
ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony sie-
dlisk nast´puje, je˝eli jest to uzasadnione naturalnymi
zmianami stwierdzonymi w wyniku monitoringu
i nadzoru, o którym mowa w art. 31, oraz po uzyska-
niu zgody Komisji Europejskiej.

4. Specjalne obszary ochrony siedlisk minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska wyznacza po uzgod-
nieniu z Komisjà Europejskà w terminie 6 lat od dnia
zatwierdzenia tego obszaru przez Komisj´ Europejskà
jako obszar majàcy znaczenie dla Wspólnoty.

Art. 28.54) 1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujàcy
nadzór nad obszarem sporzàdza projekt planu zadaƒ
ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporzà-
dza si´ w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obsza-
ru przez Komisj´ Europejskà jako obszaru majàcego
znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia ob-
szaru specjalnej ochrony ptaków.

2. Dla proponowanego obszaru majàcego znacze-
nie dla Wspólnoty, znajdujàcego si´ na liÊcie, o której
mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawujàcy nadzór mo˝e
sporzàdziç projekt planu zadaƒ ochronnych na okres
10 lat.

3. Sporzàdzajàcy projekt planu zadaƒ ochronnych,
o którym mowa w ust. 1, umo˝liwi zainteresowanym
osobom i podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w obr´bie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków,
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
udzia∏ w pracach zwiàzanych ze sporzàdzaniem tego
projektu.

4. Sporzàdzajàcy projekt planu zadaƒ ochronnych,
o którym mowa w ust. 1, zapewnia mo˝liwoÊç udzia-
∏u spo∏eczeƒstwa, na zasadach i w trybie okreÊlonym
w ustawie z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko, w post´powaniu,
którego przedmiotem jest sporzàdzenie projektu.

5. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska usta-
nawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie
zarzàdzenia, plan zadaƒ ochronnych dla obszaru Na-
tura 2000, kierujàc si´ koniecznoÊcià utrzymania
i przywracania do w∏aÊciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt, dla

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Plan zadaƒ ochronnych mo˝e byç zmieniony, je˝eli
wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodni-
czych lub gatunków roÊlin i zwierzàt.

6. Ustanowienie planu zadaƒ ochronnych dla ob-
szaru Natura 2000 nast´puje po uzgodnieniu z dyrek-
torem regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych, je˝e-
li obszar Natura 2000 obejmuje obszar zarzàdzany
przez Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒ-
stwowe. Zaj´cie stanowiska nast´puje w drodze po-
stanowienia, na które przys∏uguje za˝alenie do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska. Niewyra˝enie
stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania pro-
jektu planu zadaƒ ochronnych uznaje si´ za jego
uzgodnienie.

7. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy
obszaru zarzàdzanego przez Paƒstwowe Gospodar-
stwo LeÊne Lasy Paƒstwowe w zakresie zadaƒ
ochronnych, za których wykonywanie odpowiadaç
b´dà jednostki Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego
Lasy Paƒstwowe.

8. Plan zadaƒ ochronnych dla obszaru Natura 2000
po∏o˝onego na terenie wi´cej ni˝ jednego wojewódz-
twa ustanawiajà wspólnie, w drodze aktu prawa miej-
scowego w formie zarzàdzenia, regionalni dyrektorzy
ochrony Êrodowiska, na których obszarze dzia∏ania
znajdujà si´ cz´Êci tego obszaru.

9. W przypadku dokonywania zmiany planu zadaƒ
ochronnych stosuje si´ przepisy ust. 3 i 4.

10. Plan zadaƒ ochronnych dla obszaru Natura
2000 zawiera:

1) opis granic obszaru i map´ obszaru Natura 2000;

2) identyfikacj´ istniejàcych i potencjalnych zagro-
˝eƒ dla zachowania w∏aÊciwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roÊlin
i zwierzàt i ich siedlisk b´dàcych przedmiotami
ochrony;

3) cele dzia∏aƒ ochronnych;

4) okreÊlenie dzia∏aƒ ochronnych ze wskazaniem
podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdra˝ania, w tym w szczególnoÊci
dzia∏aƒ dotyczàcych:

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatun-
ków roÊlin i zwierzàt oraz ich siedlisk,

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz
monitoringu realizacji celów, o których mowa
w pkt 3,

c) uzupe∏nienia stanu wiedzy o przedmiotach
ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;

5) wskazania do zmian w istniejàcych studiach uwa-
runkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin, miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego, planach zagospodaro-
wania przestrzennego województw oraz planach
zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewn´trznych, morza terytorialnego i wy∏àcznej
strefy ekonomicznej dotyczàce eliminacji lub

———————
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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ograniczenia zagro˝eƒ wewn´trznych lub ze-
wn´trznych, je˝eli sà niezb´dne dla utrzymania
lub odtworzenia w∏aÊciwego stanu ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz gatunków roÊlin i zwie-
rzàt, dla których ochrony wyznaczono obszar Na-
tura 2000;

6) wskazanie terminu sporzàdzenia, w razie potrze-
by, planu ochrony dla cz´Êci lub ca∏oÊci obszaru.

11. Planu zadaƒ ochronnych nie sporzàdza si´ dla
obszaru Natura 2000 lub jego cz´Êci:

1) dla którego ustanowiono plan ochrony, o którym
mowa w art. 29;

2) pokrywajàcego si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci z obsza-
rem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub
parku krajobrazowego, dla których ustanowiono
plan ochrony uwzgl´dniajàcy zakres, o którym
mowa w ust. 10;

3) pokrywajàcego si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci z obsza-
rem parku narodowego lub rezerwatu przyrody,
dla których ustanowiono zadania ochronne
uwzgl´dniajàce zakres, o którym mowa w ust. 10;

4) znajdujàcego si´ w obszarach morskich.

12. Akt prawa miejscowego w formie zarzàdzenia
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska, o któ-
rym mowa w ust. 5, traci moc w przypadku ustano-
wienia planu ochrony, o którym mowa w art. 29.

13. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, dla obszaru Natura 2000:

1) tryb sporzàdzania projektu planu zadaƒ ochronnych,

2) zakres prac koniecznych dla sporzàdzenia projektu
planu zadaƒ ochronnych,

3) tryb dokonywania zmian w planie zadaƒ ochron-
nych

— kierujàc si´ koniecznoÊcià ochrony siedlisk przy-
rodniczych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt i ich sie-
dlisk, uwzgl´dniajàc ich stan oraz warunki rozwoju
spo∏ecznego i gospodarczego obszaru obj´tego pla-
nem zadaƒ ochronnych.

Art. 29.54) 1. Projekt planu ochrony dla obszaru
Natura 2000 lub jego cz´Êci sporzàdza sprawujàcy
nadzór nad obszarem.

2. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000
lub jego cz´Êç wymaga zaopiniowania przez:

1) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwo-
wych, je˝eli obszar Natura 2000 obejmuje obszar
zarzàdzany przez Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊ-
ne Lasy Paƒstwowe;

2) dyrektora urz´du morskiego, je˝eli obszar Natura
2000 obejmuje obszar morski.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska ustana-
wia, w drodze rozporzàdzenia, plan ochrony dla ob-
szaru Natura 2000 lub jego cz´Êci na okres 20 lat, kie-
rujàc si´ koniecznoÊcià utrzymania i przywracania do
w∏aÊciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,
oraz gatunków roÊlin i zwierzàt, dla których wyznaczo-
no obszar Natura 2000.

4. Plan ochrony mo˝e byç zmieniony, je˝eli wyni-
ka to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub
gatunków roÊlin i zwierzàt i ich siedlisk, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

5. Sporzàdzajàcy projekt planu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, umo˝liwi zainteresowanym osobom
i podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç w obr´bie sie-
dlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udzia∏ w pra-
cach zwiàzanych ze sporzàdzaniem tego projektu.

6. Ustanowienie planu ochrony poprzedza si´
przeprowadzeniem post´powania z udzia∏em spo∏e-
czeƒstwa na zasadach okreÊlonych w dziale III roz-
dziale 3 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udo-
st´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

7. W przypadku dokonywania zmiany planu
ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego cz´Êci sto-
suje si´ przepisy ust. 5 i 6.

8. Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera:

1) opis granic obszaru i map´ obszaru Natura 2000;

2) identyfikacj´ istniejàcych i potencjalnych zagro-
˝eƒ dla zachowania w∏aÊciwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roÊlin
i zwierzàt i ich siedlisk b´dàcych przedmiotami
ochrony;

3) okreÊlenie warunków utrzymania lub odtworzenia
w∏aÊciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000, zachowania integralnoÊci
obszaru Natura 2000 oraz spójnoÊci sieci obszarów
Natura 2000, odnoszàcych si´ w szczególnoÊci do:

a) innych form ochrony przyrody, pokrywajàcych
si´ z obszarem Natura 2000,

b) zagospodarowania przestrzennego, w tym
w szczególnoÊci terenów lokalizacji zabudowy
mo˝liwej bez szkody dla obszaru Natura 2000,
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a tak-
˝e obszarów, które powinny byç zalesione oraz
obszarów wy∏àczonych z zalesiania,

c) zagospodarowania obszarów morskich,

d) gospodarowania wodami,

e) gospodarki rolnej, leÊnej i rybackiej,

f) Êródlàdowych wód powierzchniowych p∏ynà-
cych, w których powinna byç zachowana lub
odtworzona mo˝liwoÊç w´drówki ryb i innych
organizmów wodnych;

4) wskazania do zmian w istniejàcych studiach uwa-
runkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin, miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego, planach zagospodaro-
wania przestrzennego województw oraz planach
zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewn´trznych, morza terytorialnego i wy∏àcznej
strefy ekonomicznej dotyczàce eliminacji lub
ograniczenia zagro˝eƒ wewn´trznych lub ze-
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wn´trznych, je˝eli sà niezb´dne dla utrzymania
lub odtworzenia w∏aÊciwego stanu ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz gatunków roÊlin i zwie-
rzàt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;

5) okreÊlenie dzia∏aƒ ochronnych dla utrzymania lub
odtworzenia w∏aÊciwego stanu ochrony przedmio-
tów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem
podmiotów odpowiedzialnych za ich realizacj´;

6) wskaêniki w∏aÊciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych lub gatunków roÊlin i zwierzàt i ich
siedlisk, b´dàcych przedmiotami ochrony;

7) okreÊlenie sposobów monitoringu realizacji zadaƒ
ochronnych oraz ich skutków;

8) okreÊlenie sposobów monitoringu stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych lub gatunków roÊlin i zwie-
rzàt i ich siedlisk, b´dàcych przedmiotami ochrony.

9. Zakres dzia∏aƒ ochronnych, o których mowa
w ust. 8 pkt 5, mo˝e obejmowaç w szczególnoÊci:

1) ochron´ czynnà lub odtwarzanie siedlisk przyrod-
niczych lub siedlisk gatunków roÊlin i zwierzàt, b´-
dàcych przedmiotem ochrony;

2) utrzymanie korytarzy ekologicznych ∏àczàcych ob-
szary Natura 2000;

3) rozmieszczenie obiektów i urzàdzeƒ s∏u˝àcych ce-
lom ochrony obszaru Natura 2000;

4) stosunki wodne, w tym gospodarowanie wodami;

5) gospodark´ rolnà, leÊnà i rybackà, w tym:

a) kierunki kszta∏towania przestrzeni produkcyjnej,

b) wskazanie obszarów, które powinny byç zale-
sione, oraz obszarów wy∏àczonych z zalesiania,

c) wskazanie Êródlàdowych wód powierzchnio-
wych p∏ynàcych, w których powinna byç zacho-
wana lub odtworzona mo˝liwoÊç w´drówki ryb
i innych organizmów wodnych;

6) warunki zagospodarowania terenów oraz ich u˝yt-
kowania, w tym w zale˝noÊci od potrzeb wskazanie:

a) terenów przeznaczonych pod zabudow´,

b) lokalizacji infrastruktury technicznej i komuni-
kacyjnej,

c) lokalizacji infrastruktury turystycznej i eduka-
cyjnej.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, dla obszaru Natura 2000:

1) tryb sporzàdzania projektu planu ochrony,

2) zakres prac koniecznych dla sporzàdzenia projektu
planu ochrony,

3) tryb dokonywania zmian w planie ochrony

— kierujàc si´ potrzebà ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt i ich siedlisk,
uwzgl´dniajàc ich stan oraz warunki rozwoju spo-
∏ecznego i gospodarczego obszaru obj´tego planem
ochrony.

Art. 30.54) 1. Plan ochrony ustanowiony dla parku
narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazo-
wego po∏o˝onego w granicach obszaru Natura 2000,
uwzgl´dniajàcy zakres, o którym mowa w art. 29, staje
si´ planem ochrony dla tej cz´Êci obszaru Natura 2000.

2. Plan urzàdzenia lasu dla nadleÊnictwa po∏o˝o-
nego w granicach obszaru Natura 2000, uwzgl´dniajà-
cy zakres, o którym mowa w art. 29, staje si´ planem
ochrony dla tej cz´Êci obszaru Natura 2000.

3. Projekty studiów uwarunkowaƒ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, planów
zagospodarowania przestrzennego województw oraz
planów zagospodarowania przestrzennego morskich
wód wewn´trznych, morza terytorialnego i wy∏àcznej
strefy ekonomicznej w cz´Êci dotyczàcej istniejàcego
lub projektowanego obszaru Natura 2000 wymagajà
uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony Êro-
dowiska w zakresie ustaleƒ tych planów, mogàcych
znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natu-
ra 2000.

Art. 31. Sprawujàcy nadzór nad obszarem Natura
2000 sporzàdza i przekazuje Generalnemu Dyrektorowi
Ochrony Ârodowiska55), co 6 lat w odniesieniu do spe-
cjalnego obszaru ochrony siedlisk oraz co 3 lata w od-
niesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptaków, ocen´
realizacji ochrony tego obszaru, zawierajàcà informa-
cje dotyczàce podejmowanych dzia∏aƒ ochronnych
oraz wp∏ywu tych dzia∏aƒ na stan ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt, dla któ-
rych ochrony zosta∏ wyznaczony obszar Natura 2000,
a tak˝e wyniki monitorowania i nadzoru tych dzia∏aƒ.

Art. 32. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska51) nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natu-
ra 2000, prowadzàc ewidencj´ danych niezb´dnych
do podejmowania dzia∏aƒ w zakresie ich ochrony.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) wydawaniu zaleceƒ i wytycznych w zakresie
ochrony i funkcjonowania obszarów Natura 2000;

2) okreÊlaniu zakresu i ˝àdaniu informacji dotyczàcych
ochrony i funkcjonowania obszarów Natura 2000;

3)56) kontroli realizacji ustaleƒ planów ochrony i pla-
nów zadaƒ ochronnych obszarów Natura 2000.

3. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska57) ko-
ordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na
obszarze swojego dzia∏ania.

4.58) Na terenie zarzàdzanym przez Paƒstwowe
Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe znajdujàcym
si´ na obszarze Natura 2000 zadania w zakresie ochro-

———————
55) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 150 pkt 6 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 150 pkt 7 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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ny przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nad-
leÊniczy, zgodnie z ustaleniami planu zadaƒ ochron-
nych lub planu ochrony obszaru Natura 2000
uwzgl´dnionymi w planie urzàdzania lasu.

5.59) W przypadku gdy obszar Natura 2000 obej-
muje w ca∏oÊci lub w cz´Êci obszar parku narodowe-
go, sprawujàcym nadzór nad obszarem Natura 2000
jest dyrektor parku narodowego.

Art. 33.60) 1. Zabrania si´, z zastrze˝eniem art. 34,
podejmowania dzia∏aƒ mogàcych, osobno lub w po-
∏àczeniu z innymi dzia∏aniami, znaczàco negatywnie
oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru Natura 2000,
w tym w szczególnoÊci:

1) pogorszyç stan siedlisk przyrodniczych lub sie-
dlisk gatunków roÊlin i zwierzàt, dla których ochro-
ny wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wp∏ynàç negatywnie na gatunki, dla których ochro-
ny zosta∏ wyznaczony obszar Natura 2000, lub

3) pogorszyç integralnoÊç obszaru Natura 2000 lub
jego powiàzania z innymi obszarami.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do pro-
ponowanych obszarów majàcych znaczenie dla
Wspólnoty, znajdujàcych si´ na liÊcie, o której mowa
w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia przez Ko-
misj´ Europejskà jako obszary majàce znaczenie dla
Wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne obszary
ochrony siedlisk.

3. Projekty polityk, strategii, planów i programów
oraz zmian do takich dokumentów a tak˝e planowane
przedsi´wzi´cia, które mogà znaczàco oddzia∏ywaç na
obszar Natura 2000, a które nie sà bezpoÊrednio zwià-
zane z ochronà obszaru Natura 2000 lub obszarów,
o których mowa w ust. 2, lub nie wynikajà z tej ochro-
ny, wymagajà przeprowadzenia odpowiedniej oceny
oddzia∏ywania na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informa-
cji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒ-
stwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏y-
wania na Êrodowisko.

Art. 34.60) 1. Je˝eli przemawiajà za tym konieczne
wymogi nadrz´dnego interesu publicznego, w tym
wymogi o charakterze spo∏ecznym lub gospodar-
czym, i wobec braku rozwiàzaƒ alternatywnych, w∏a-
Êciwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony Êrodo-
wiska, a na obszarach morskich — dyrektor w∏aÊciwe-
go urz´du morskiego, mo˝e zezwoliç na realizacj´ pla-
nu lub dzia∏aƒ, mogàcych znaczàco negatywnie od-
dzia∏ywaç na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub
obszary znajdujàce si´ na liÊcie, o której mowa
w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniajàc wykonanie kompen-
sacji przyrodniczej niezb´dnej do zapewnienia spój-
noÊci i w∏aÊciwego funkcjonowania sieci obszarów
Natura 2000.

2. W przypadku gdy znaczàce negatywne oddzia-
∏ywanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych,
zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e zostaç
udzielone wy∏àcznie w celu:

1) ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi;

2) zapewnienia bezpieczeƒstwa powszechnego;

3) uzyskania korzystnych nast´pstw o pierwszorz´d-
nym znaczeniu dla Êrodowiska przyrodniczego;

4) wynikajàcym z koniecznych wymogów nadrz´d-
nego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii
Komisji Europejskiej.

Art. 35. 1.61) Wydajàc zezwolenie, o którym mowa
w art. 34 ust. 1, w∏aÊciwy miejscowo regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska, a na obszarach morskich
— dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego, w porozu-
mieniu z zarzàdcà terenu, stosownie do skali i rodzaju
negatywnego oddzia∏ywania na cele ochrony obszaru
Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposób
wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiàzujàc
do jej wykonania nie póêniej ni˝ w terminie rozpocz´-
cia dzia∏aƒ powodujàcych negatywne oddzia∏ywanie.

2. Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi pod-
miot realizujàcy plan lub przedsi´wzi´cie.

2a.62) Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, sie-
dlisk roÊlin i zwierzàt, utworzonych w ramach kom-
pensacji przyrodniczej, jak równie˝ za monitorowanie
ich stanu odpowiada:

1) sprawujàcy nadzór nad obszarem Natura 2000, na
terenie którego zosta∏a wykonana kompensacja;

2) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska63) na te-
renie znajdujàcym si´ poza obszarem Natura 2000.

3. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska57) lub
dyrektor urz´du morskiego nadzoruje wykonanie
kompensacji przyrodniczej.

4.64) Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska lub
dyrektor urz´du morskiego sk∏ada informacje Gene-
ralnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska o:

1) ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej,
o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 34
ust. 1, na realizacj´ dzia∏aƒ mogàcych znaczàco
negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000;

2) wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie
30 dni od dnia zakoƒczenia realizacji dzia∏aƒ kom-
pensacyjnych.

———————
59) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
62) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmia-

nie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 958), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 wrzeÊnia
2008 r.

63) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 150 pkt 8 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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5.65) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
sk∏ada informacje, o których mowa w ust. 4, ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.

6.65) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska in-
formuje Komisj´ Europejskà o ustalonym zakresie
kompensacji przyrodniczej przed jej wdro˝eniem oraz
przed realizacjà planu lub dzia∏ania.

7.65) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe sposoby
i formy sk∏adania informacji, o których mowa w ust. 4,
kierujàc si´ koniecznoÊcià ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt i ich siedlisk.

Art. 35a.66) W przypadku dzia∏aƒ przewidzianych
do realizacji w ramach planowanych przedsi´wzi´ç
zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, zast´pu-
je si´ decyzjà o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
lub uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem ochrony
Êrodowiska, w rozumieniu ustawy z dnia 3 paêdzierni-
ka 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie
Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko. Do decyzji stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 34 i 35.

Art. 36. 1.67) Na obszarach Natura 2000, z zastrze-
˝eniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu dzia∏alnoÊç
zwiàzana z utrzymaniem urzàdzeƒ i obiektów s∏u˝à-
cych bezpieczeƒstwu przeciwpowodziowemu oraz
dzia∏alnoÊç gospodarcza, rolna, leÊna, ∏owiecka i ry-
backa, a tak˝e amatorski po∏ów ryb, je˝eli nie oddzia-
∏uje znaczàco negatywnie na cele ochrony obszaru
Natura 2000.

2. Prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, na obszarach Natura 2000 wchodzàcych
w sk∏ad parków narodowych i rezerwatów przyrody,
jest dozwolone wy∏àcznie w zakresie, w jakim nie na-
rusza to zakazów obowiàzujàcych na tych obszarach.

3. Je˝eli dzia∏alnoÊç gospodarcza, rolna, leÊna, ∏o-
wiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymo-
gów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie ma-
jà zastosowania programy wsparcia z tytu∏u obni˝e-
nia dochodowoÊci, regionalny dyrektor ochrony Êro-
dowiska63) mo˝e zawrzeç umow´ z w∏aÊcicielem lub
posiadaczem obszaru, z wyjàtkiem zarzàdców nieru-
chomoÊci Skarbu Paƒstwa, która zawiera wykaz nie-
zb´dnych dzia∏aƒ, sposoby i terminy ich wykonania
oraz warunki i terminy rozliczenia nale˝noÊci za wyko-
nane czynnoÊci, a tak˝e wartoÊç rekompensaty za
utracone dochody wynikajàce z wprowadzonych
ograniczeƒ.

Art. 37.68) 1. Je˝eli dzia∏ania mogàce znaczàco ne-
gatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru Natu-
ra 2000 lub obszar znajdujàcy si´ na liÊcie, o której
mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zosta∏y podj´te bez uzy-
skania zezwolenia, o którym mowa w art. 34, lub de-
cyzji, o której mowa w art. 35a, regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska, a na obszarach morskich — dy-
rektor w∏aÊciwego urz´du morskiego, nakazuje ich
natychmiastowe wstrzymanie i podj´cie w wyznaczo-
nym terminie niezb´dnych czynnoÊci w celu przywró-
cenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego cz´-
Êci lub chronionych na nim gatunków.

2. Je˝eli dzia∏ania na obszarze Natura 2000 zosta-
∏y podj´te niezgodnie z ustaleniami planu zadaƒ
ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska, a na obszarach morskich — dy-
rektor urz´du morskiego, podejmuje czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1.

Art. 38. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska51) sk∏ada do Komisji Europejskiej raporty i notyfi-
kacje dotyczàce obszarów Natura 2000 oraz wyst´pu-
je o opinie w sprawie tych obszarów.

Art. 39.69) Koszty zwiàzane z wdro˝eniem i funk-
cjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w zakresie
nieobj´tym finansowaniem przez Wspólnot´ sà finan-
sowane z bud˝etu paƒstwa oraz funduszy celowych.

Art. 40. 1. Pomnikami przyrody sà pojedyncze
twory przyrody ˝ywej i nieo˝ywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartoÊci przyrodniczej, naukowej, kultu-
rowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznacza-
jàce si´ indywidualnymi cechami, wyró˝niajàcymi je
wÊród innych tworów, okaza∏ych rozmiarów drzewa,
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, êród∏a, wo-
dospady, wywierzyska, ska∏ki, jary, g∏azy narzutowe
oraz jaskinie.

2. Na terenach niezabudowanych, je˝eli nie stano-
wi to zagro˝enia dla ludzi lub mienia, drzewa stano-
wiàce pomniki przyrody podlegajà ochronie a˝ do ich
samoistnego, ca∏kowitego rozpadu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, kryteria uznawania
tworów przyrody ˝ywej i nieo˝ywionej za pomniki
przyrody, kierujàc si´ potrzebà ochrony drzew i krze-
wów ze wzgl´du na ich wielkoÊç, wiek, pokrój i zna-
czenie historyczne, a odnoÊnie tworów przyrody nie-
o˝ywionej — ze wzgl´du na ich znaczenie naukowe,
estetyczne i krajobrazowe.

Art. 41. 1. Stanowiskami dokumentacyjnymi sà
niewyodr´bniajàce si´ na powierzchni lub mo˝liwe do
wyodr´bnienia, wa˝ne pod wzgl´dem naukowym
i dydaktycznym, miejsca wyst´powania formacji geo-
logicznych, nagromadzeƒ skamienia∏oÊci lub tworów
mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz
z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub
nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziem-
nych.

———————
65) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
66) Dodany przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 maja 2005 r.

o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 lipca 2005 r.; w brzmieniu usta-
lonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 2.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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2. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogà byç
tak˝e miejsca wyst´powania kopalnych szczàtków roÊ-
lin lub zwierzàt.

Art. 42. U˝ytkami ekologicznymi sà zas∏ugujàce na
ochron´ pozosta∏oÊci ekosystemów majàcych znacze-
nie dla zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej — na-
turalne zbiorniki wodne, Êródpolne i ÊródleÊne oczka
wodne, k´py drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wy-
dmy, p∏aty nieu˝ytkowanej roÊlinnoÊci, starorzecza,
wychodnie skalne, skarpy, kamieƒce, siedliska przy-
rodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych
gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów, ich ostoje oraz
miejsca rozmna˝ania lub miejsca sezonowego prze-
bywania.

Art. 43. Zespo∏ami przyrodniczo-krajobrazowymi
sà fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zas∏ugujàce na ochron´ ze wzgl´du na ich walory wi-
dokowe lub estetyczne.

Art. 44. 1.70) Ustanowienie pomnika przyrody, sta-
nowiska dokumentacyjnego, u˝ytku ekologicznego
lub zespo∏u przyrodniczo-krajobrazowego nast´puje
w drodze uchwa∏y rady gminy.

2.70) Uchwa∏a rady gminy, o której mowa w ust. 1,
okreÊla nazw´ danego obiektu lub obszaru, jego po∏o-
˝enie, sprawujàcego nadzór, szczególne cele ochrony,
w razie potrzeby ustalenia dotyczàce jego czynnej
ochrony oraz zakazy w∏aÊciwe dla tego obiektu, ob-
szaru lub jego cz´Êci, wybrane spoÊród zakazów wy-
mienionych w art. 45 ust. 1.

3.70) Zniesienia formy ochrony przyrody, o której
mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w drodze
uchwa∏y.

3a.71) Projekty uchwa∏, o których mowa w ust. 1
i 3, wymagajà uzgodnienia z w∏aÊciwym regionalnym
dyrektorem ochrony Êrodowiska.

4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której
mowa w ust. 1, nast´puje w razie utraty wartoÊci przy-
rodniczych, ze wzgl´du na które ustanowiono form´
ochrony przyrody, lub w razie koniecznoÊci realizacji
inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpie-
czeƒstwa powszechnego.

Art. 45. 1. W stosunku do pomnika przyrody, sta-
nowiska dokumentacyjnego, u˝ytku ekologicznego
lub zespo∏u przyrodniczo-krajobrazowego mogà byç
wprowadzone nast´pujàce zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta∏cania obiek-
tu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta∏ca-
jàcych rzeêb´ terenu, z wyjàtkiem prac zwiàzanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 
przeciwpowodziowym albo budowà, odbudowà,
utrzymywaniem, remontem lub naprawà urzà-
dzeƒ wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je˝eli
zmiany te nie s∏u˝à ochronie przyrody albo racjo-
nalnej gospodarce rolnej, leÊnej, wodnej lub ry-
backiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekszta∏cania natu-
ralnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz ob-
szarów wodno-b∏otnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjàtkiem nawo˝enia
u˝ytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu u˝ytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych ska∏,
w tym torfu, oraz skamienia∏oÊci, w tym kopal-
nych szczàtków roÊlin i zwierzàt, a tak˝e minera-
∏ów i bursztynu;

9) umyÊlnego zabijania dziko wyst´pujàcych zwie-
rzàt, niszczenia nor, legowisk zwierz´cych oraz tar-
lisk i z∏o˝onej ikry, z wyjàtkiem amatorskiego po∏o-
wu ryb oraz wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z racjonalnà gospodarkà rolnà, leÊnà, rybackà i ∏o-
wieckà;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roÊlin i grzybów
na obszarach u˝ytków ekologicznych, utworzo-
nych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi
roÊlin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczà:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyro-
dy po uzgodnieniu z organem ustanawiajàcym da-
nà form´ ochrony przyrody;

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgod-
nieniu z organem ustanawiajàcym danà form´
ochrony przyrody;

3) zadaƒ z zakresu obronnoÊci kraju w przypadku za-
gro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa;

4) likwidowania nag∏ych zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

Art. 46.72) 1. Ochrona gatunkowa obejmuje oka-
zy gatunków oraz siedliska i ostoje roÊlin, zwierzàt
i grzybów.

2. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie
przetrwania i w∏aÊciwego stanu ochrony dziko wyst´-
pujàcych na terenie kraju lub innych paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych,
podatnych na zagro˝enia i zagro˝onych wygini´ciem
oraz obj´tych ochronà na podstawie przepisów umów
mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà, gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów oraz
ich siedlisk i ostoi, a tak˝e zachowanie ró˝norodnoÊci
gatunkowej i genetycznej.———————

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 26.

71) Dodany przez art. 21 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 26.

———————
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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3. W celu ochrony ostoi i stanowisk roÊlin lub
grzybów obj´tych ochronà gatunkowà lub ostoi,
miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzàt
obj´tych ochronà gatunkowà mogà byç ustalane stre-
fy ochrony.

Art. 47. 1. RoÊliny, zwierz´ta i grzyby gatunków za-
gro˝onych wygini´ciem w Êrodowisku przyrodniczym
podlegajà ochronie ex situ w ogrodach zoologicz-
nych, ogrodach botanicznych lub bankach genów.

2. Ochrona ex situ gatunków, o których mowa
w ust. 1, powinna zmierzaç do przywrócenia osobni-
ków tych gatunków do Êrodowiska przyrodniczego.

Art. 48. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) gatunki dziko wyst´pujàcych roÊlin:

a) obj´tych ochronà Êcis∏à, z wyszczególnieniem
gatunków wymagajàcych ochrony czynnej,

b) obj´tych ochronà cz´Êciowà,

c) obj´tych ochronà cz´Êciowà, które mogà byç
pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

d) wymagajàcych ustalenia stref ochrony ich ostoi
lub stanowisk,

2) zakazy w∏aÊciwe dla poszczególnych gatunków
lub grup gatunków roÊlin, wybrane spoÊród zaka-
zów, o których mowa w art. 51 ust. 1, i odst´pstwa
od zakazów, wybrane spoÊród odst´pstw, o któ-
rych mowa w art. 51 ust. 2,

3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkoÊç stref
ochrony

— kierujàc si´ potrzebà ochrony dziko wyst´pujà-
cych roÊlin, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk oraz wy-
maganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowy-
mi, a tak˝e bioràc pod uwag´ obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Art. 49. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) gatunki dziko wyst´pujàcych:

a) zwierzàt obj´tych ochronà Êcis∏à, z wyszczegól-
nieniem gatunków wymagajàcych ochrony
czynnej,

b) zwierzàt obj´tych ochronà cz´Êciowà,

c) zwierzàt obj´tych ochronà cz´Êciowà, które mo-
gà byç pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyski-
wania,

d) ptaków, które mogà byç sprzedawane, trans-
portowane i przetrzymywane w celach handlo-
wych, je˝eli zosta∏y legalnie upolowane,

e) zwierzàt wymagajàcych ustalenia stref ochrony
ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przeby-
wania,

2) zakazy w∏aÊciwe dla poszczególnych gatunków
lub grup gatunków zwierzàt, wybrane spoÊród za-
kazów, o których mowa w art. 52 ust. 1, i odst´p-
stwa od zakazów, wybrane spoÊród odst´pstw,
o których mowa w art. 52 ust. 2,

3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkoÊç stref
ochrony

— kierujàc si´ potrzebà ochrony dziko wyst´pujà-
cych zwierzàt, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk oraz
wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturo-
wymi, a tak˝e bioràc pod uwag´ obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Art. 50. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) gatunki dziko wyst´pujàcych grzybów:

a) obj´tych ochronà Êcis∏à,

b) obj´tych ochronà cz´Êciowà,

c) obj´tych ochronà cz´Êciowà, które mogà byç
pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

d) wymagajàcych ustalenia stref ochrony ich ostoi
lub stanowisk,

2) zakazy w∏aÊciwe dla poszczególnych gatunków
lub grup gatunków grzybów, wybrane spoÊród za-
kazów, o których mowa w art. 51 ust. 1, i odst´p-
stwa od zakazów, wybrane spoÊród odst´pstw,
o których mowa w art. 51 ust. 2,

3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkoÊç stref
ochrony

— kierujàc si´ potrzebà ochrony dziko wyst´pujà-
cych grzybów, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk oraz
wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturo-
wymi, a tak˝e bioràc pod uwag´ obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Art. 51. 1. W stosunku do gatunków dziko wyst´-
pujàcych roÊlin i grzybów obj´tych ochronà gatunko-
wà mogà byç wprowadzone nast´pujàce zakazy:73)

1)74) zrywania, niszczenia, uszkadzania, przemiesz-
czania i hodowli;

2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stoso-
wania Êrodków chemicznych, niszczenia Êció∏ki leÊ-
nej i gleby w ostojach;

4)75) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posia-
dania, preparowania i przetwarzania okazów ga-
tunków;

———————
73) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 2.

74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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5)75) zbywania, nabywania, oferowania do sprzeda-
˝y, wymiany i darowizny okazów gatunków;

6)75) wwo˝enia z zagranicy i wywo˝enia poza granic´
paƒstwa okazów gatunków.

2. W stosunku do gatunków dziko wyst´pujàcych
roÊlin i grzybów, obj´tych ochronà gatunkowà, mogà
byç wprowadzone, w przypadku braku rozwiàzaƒ alter-
natywnych i je˝eli nie spowoduje to zagro˝enia dla
dziko wyst´pujàcych populacji obj´tych ochronà ga-
tunkowà roÊlin lub grzybów, odst´pstwa od zakazów,
o których mowa w ust. 1, dotyczàce:76)

1) wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z prowadze-
niem racjonalnej gospodarki rolnej, leÊnej lub ry-
backiej, je˝eli technologia prac uniemo˝liwia prze-
strzeganie zakazów;

2) usuwania roÊlin oraz grzybów niszczàcych mate-
ria∏y lub obiekty budowlane;

3)77) pozyskiwania gatunków roÊlin, o których mowa
w art. 48 pkt 1 lit. c, oraz grzybów, o których mowa
w art. 50 pkt 1 lit. c, lub ich cz´Êci i produktów po-
chodnych przez podmioty, które uzyska∏y zezwole-
nie regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska
lub Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska
na ich pozyskiwanie;

4)77) przetrzymywania, zbywania, nabywania, ofero-
wania do sprzeda˝y, wymiany, darowizny, a tak˝e
wywo˝enia poza granic´ paƒstwa okazów gatun-
ków, o których mowa w pkt 3.

Art. 52. 1. W stosunku do gatunków dziko wyst´-
pujàcych zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà mogà
byç wprowadzone, nast´pujàce zakazy:78)

1)79) umyÊlnego zabijania, okaleczania i chwytania;

1a)80) transportu, pozyskiwania, przetrzymywania,
chowu i hodowli, a tak˝e posiadania ˝ywych 
zwierzàt;

2)81) zbierania, przetrzymywania i posiadania oka-
zów gatunków;

3)81) umyÊlnego niszczenia ich jaj, postaci m∏odocia-
nych i form rozwojowych;

4) niszczenia ich siedlisk i ostoi;

5) niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, 
˝eremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronieƒ;

6) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;

7) wyrabiania, posiadania i przechowywania wy-
dmuszek;

8)82) preparowania okazów gatunków;

9)82) zbywania, nabywania, oferowania do sprzeda-
˝y, wymiany i darowizny okazów gatunków;

10)82) wwo˝enia z zagranicy i wywo˝enia poza granic´
paƒstwa okazów gatunków;

11) umyÊlnego p∏oszenia i niepokojenia;

12) fotografowania, filmowania i obserwacji, mogà-
cych powodowaç ich p∏oszenie lub niepokojenie;

13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywa-
nia na inne miejsca;

14) przemieszczania urodzonych i hodowanych w nie-
woli do stanowisk naturalnych.

2. W stosunku do gatunków dziko wyst´pujàcych
zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà mogà byç
wprowadzone, w przypadku braku rozwiàzaƒ alterna-
tywnych i je˝eli nie spowoduje to zagro˝enia dla dzi-
ko wyst´pujàcych populacji zwierzàt obj´tych ochro-
nà gatunkowà, odst´pstwa od zakazów, o których mo-
wa w ust. 1, dotyczàce:83)

1) usuwania od dnia 16 paêdziernika do koƒca lutego
gniazd z budek dla ptaków i ssaków;

2) usuwania od dnia 16 paêdziernika do koƒca lutego
gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów
zieleni, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy bezpieczeƒ-
stwa lub sanitarne;

3)84) chwytania na terenach zabudowanych przez
podmioty upowa˝nione przez regionalnego dyrek-
tora ochrony Êrodowiska zab∏àkanych zwierzàt
i przemieszczania ich do miejsc regularnego prze-
bywania;

4)84) chwytania zwierzàt rannych i os∏abionych w ce-
lu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i prze-
mieszczania do oÊrodków rehabilitacji zwierzàt;

5)84) zapobiegania powa˝nym szkodom, w szczegól-
noÊci w gospodarstwach rolnych, leÊnych lub ry-
backich;

6)84) pozyskiwania okazów gatunków, o których mo-
wa w art. 49 pkt 1 lit. c, przez podmioty, które uzy-
ska∏y zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony
Ârodowiska lub regionalnego dyrektora ochrony
Êrodowiska na to pozyskiwanie;

7)84) przetrzymywania, zbywania, nabywania, ofero-
wania do sprzeda˝y, wymiany, darowizny, a tak˝e
wywo˝enia poza granic´ paƒstwa okazów gatun-
ków, o których mowa w pkt 6;

8)85) zbierania i przechowywania piór ptaków.

———————
76) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 2.

77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

78) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 2.

79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

80) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret
czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret pià-

te ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
83) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 27 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 2.

84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. b tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

85) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b tiret trzecie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.
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3.86) Odst´pstwo od zakazu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 5, nie dotyczy gatunków ptaków.

Art. 53.87) Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska, mo˝e wprowadziç na terenie województwa, na
czas okreÊlony, w drodze aktu prawa miejscowego
w formie zarzàdzenia, ochron´ gatunków roÊlin, zwie-
rzàt lub grzybów nieobj´tych ochronà okreÊlonà
w przepisach, o których mowa w art. 48—50, a tak˝e
w∏aÊciwe dla nich zakazy wybrane spoÊród zakazów,
o których mowa w art. 51 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1,
a tak˝e odst´pstwa od zakazów, o których mowa
w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2.

Art. 54. 1.88) Chwytanie lub zabijanie dziko wyst´-
pujàcych zwierzàt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a
i b, nie mo˝e byç wykonywane przy u˝yciu urzàdzeƒ,
sposobów lub metod dzia∏ajàcych na du˝à skal´ lub
niewybiórczo, mogàcych powodowaç lokalny zanik
lub powa˝ne zaburzenia populacji tych zwierzàt,
a w szczególnoÊci przy u˝yciu:

1) oÊlepionych lub okaleczonych zwierzàt jako wabi-
ków;

2) urzàdzeƒ odtwarzajàcych nagrania g∏osów zwierzàt;

3) urzàdzeƒ elektrycznych lub elektronicznych, mo-
gàcych zabijaç lub og∏uszaç;

4) sztucznych êróde∏ Êwiat∏a;

5) luster i innych urzàdzeƒ oÊlepiajàcych;

6) urzàdzeƒ wizyjnych u∏atwiajàcych strzelanie w no-
cy, w tym powi´kszajàcych lub przetwarzajàcych
obraz oraz oÊwietlajàcych cel;

7) materia∏ów wybuchowych;

8) sieci dzia∏ajàcych niewybiórczo;

9) pu∏apek dzia∏ajàcych niewybiórczo;

10) kusz;

11) trucizn lub przyn´t zatrutych albo zawierajàcych
Êrodki usypiajàce;

12) gazów i dymów stosowanych do wyp∏aszania;

13) automatycznej lub pó∏automatycznej broni z ma-
gazynkiem mieszczàcym wi´cej ni˝ 2 naboje;

14) statków powietrznych;

15) pojazdów silnikowych w ruchu;

16) side∏, lepów i haków;

17) ∏odzi prowadzonych z pr´dkoÊcià wi´kszà ni˝ 
5 kilometrów na godzin´.

2.89) Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie do-
tyczy po∏owu ryb dokonywanego przez wytwarzanie
w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla
pràdu sta∏ego lub impulsowego.

Art. 55. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby obràczko-
wania ptaków, wzory obràczek oraz materia∏y, z jakich
mogà byç wykonane obràczki, kierujàc si´ potrzebà
ochrony ptaków przed niekontrolowanym i niew∏aÊci-
wym obràczkowaniem.

Art. 56. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska mo˝e zezwoliç na odst´pstwa od zakazów okreÊ-
lonych w art. 51 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 oraz w art. 52 ust. 1
pkt 1—2, 10, 11 i 14, w stosunku do gatunków:90)

1) obj´tych ochronà Êcis∏à;

2) obj´tych ochronà cz´Êciowà, je˝eli zezwolenie do-
tyczy obszaru wykraczajàcego poza granice jedne-
go województwa lub je˝eli ma to zwiàzek z dzia∏a-
niami podejmowanymi przez ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska, w tym dotyczàcymi realiza-
cji krajowej strategii ochrony i zrównowa˝onego
u˝ytkowania ró˝norodnoÊci biologicznej, progra-
mów ochrony gatunków zagro˝onych wygini´-
ciem lub realizacji umów mi´dzynarodowych.

2.91) Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska na
obszarze swojego dzia∏ania mo˝e zezwoliç:

1) w stosunku do gatunków obj´tych ochronà cz´-
Êciowà — na czynnoÊci podlegajàce zakazom,
okreÊlonym w art. 51 ust. 1 i w art. 52 ust. 1;

2) w stosunku do gatunków obj´tych ochronà Êcis∏à
— na czynnoÊci podlegajàce zakazom, okreÊlo-
nym w art. 51 ust. 1 pkt 2—4 i w art. 52 ust. 1
pkt 3—9, 12 i 13.

3. Zezwolenia na pozyskiwanie roÊlin, zwierzàt
i grzybów w lasach wydaje si´ w porozumieniu z w∏a-
Êcicielem lub zarzàdcà lasu.

4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, z za-
strze˝eniem ust. 4a i 5, mogà byç wydane w przypad-
ku braku rozwiàzaƒ alternatywnych, je˝eli nie spowo-
duje to zagro˝enia dla dziko wyst´pujàcych populacji
chronionych gatunków roÊlin, zwierzàt lub grzybów
oraz:92)

1) wynikajà z potrzeby ochrony innych dziko wyst´-
pujàcych gatunków roÊlin, zwierzàt, grzybów oraz
ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) wynikajà z koniecznoÊci ograniczenia powa˝nych
szkód w gospodarce, w szczególnoÊci rolnej, leÊ-
nej lub rybackiej, lub

———————
86) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
88) Oznaczenie ust. 1 nadane i wprowadzenie do wyliczenia

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
89) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
90) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2.

91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

92) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 30 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 2.
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3) le˝à w interesie zdrowia i bezpieczeƒstwa po-
wszechnego, lub

4) (uchylony),93)

5) sà niezb´dne w realizacji badaƒ naukowych i pro-
gramów edukacyjnych lub w realizacji celów zwià-
zanych z odbudowà populacji, reintrodukcjà ga-
tunków roÊlin, zwierzàt lub grzybów, albo do ce-
lów dzia∏aƒ reprodukcyjnych, w tym do sztuczne-
go rozmna˝ania roÊlin, lub

6) umo˝liwiajà, w ÊciÊle kontrolowanych warunkach,
selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór lub
przetrzymywanie roÊlin i grzybów oraz chwytanie
lub przetrzymywanie zwierzàt gatunków obj´tych
ochronà Êcis∏à w liczbie okreÊlonej przez wydajà-
cego zezwolenie.

4a.94) Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, na
odst´pstwa od zakazów okreÊlonych w art. 52 ust. 1
pkt 6, 12 i 14 mogà byç wydane w przypadku braku
rozwiàzaƒ alternatywnych i je˝eli nie sà szkodliwe dla
zachowania populacji chronionych gatunków roÊlin,
zwierzàt lub grzybów we w∏aÊciwym stanie ochrony
w ich naturalnym zasi´gu, a tak˝e nie spowoduje to
zagro˝enia dla dziko wyst´pujàcych populacji tych ga-
tunków, oraz wynikajà z innych koniecznych wymo-
gów nadrz´dnego interesu publicznego, w tym wy-
mogów o charakterze spo∏ecznym lub gospodarczym,
lub z wymogów zwiàzanych z korzystnymi skutkami
o podstawowym znaczeniu dla Êrodowiska.

5.95) Zezwolenia na pozyskiwanie roÊlin, zwierzàt
lub grzybów obj´tych ochronà gatunkowà mogà byç
wydane, je˝eli nie spowodujà zagro˝enia dla dziko
wyst´pujàcych populacji chronionych gatunków roÊ-
lin, zwierzàt lub grzybów.

6. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogà
byç wydane na wniosek zawierajàcy odpowiednio:96)

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wniosko-
dawcy;

2) cel wykonania wnioskowanych czynnoÊci;

3) opis czynnoÊci, na którà mo˝e byç wydane zezwo-
lenie;

4)97) nazw´ gatunku lub gatunków, których b´dà do-
tyczyç dzia∏ania, w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, je-
˝eli polska nazwa istnieje;

5)97) liczb´ lub iloÊç osobników, których dotyczy
wniosek, o ile jest to mo˝liwe do ustalenia;

6)97) wskazanie sposobu, metody i stosowanych
urzàdzeƒ do chwytania, od∏awiania lub zabijania
zwierzàt albo sposobu zbioru roÊlin i grzybów lub
sposobu wykonania innych czynnoÊci, na które
mo˝e byç wydane zezwolenie, a tak˝e miejsca
i czasu wykonania czynnoÊci oraz wynikajàcych
z tego zagro˝eƒ;

7)97) wskazanie podmiotu, który b´dzie chwyta∏ lub
zabija∏ zwierz´ta.

7. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawie-
rajà odpowiednio:98)

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wniosko-
dawcy;

2)99) nazw´ gatunku lub gatunków, których b´dà do-
tyczyç dzia∏ania, w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, je-
˝eli polska nazwa istnieje;

3)99) liczb´ lub iloÊç osobników, których dotyczy ze-
zwolenie, o ile jest to mo˝liwe do ustalenia;

4) opis czynnoÊci, na które wydaje si´ zezwolenie;

5)100) wskazanie dozwolonych metod i sposobów
chwytania, od∏awiania lub zabijania zwierzàt albo
sposobów zbioru roÊlin i grzybów lub sposobów
wykonania innych czynnoÊci, na które wydaje si´
zezwolenie;

6) okreÊlenie czasu i miejsca wykonania czynnoÊci,
których dotyczy zezwolenie;

7)101) wskazanie podmiotu, który b´dzie chwyta∏ lub
zabija∏ zwierz´ta;

8) okreÊlenie terminu z∏o˝enia informacji o wykorzy-
staniu zezwolenia.

7a.102) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
i regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska mogà do-
konywaç kontroli spe∏niania warunków okreÊlonych
w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mo-
wa w ust. 1 i 2.

7b.102) CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane przez
osoby posiadajàce imienne upowa˝nienie wydane
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska
lub regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska.

7c.102) Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 7b,
zawiera wskazanie osoby upowa˝nionej do wykony-
wania czynnoÊci kontrolnych, miejsca i zakresu kon-
troli oraz podstawy prawnej do jej wykonywania.

———————
93) Przez art. 1 pkt 30 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
94) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
96) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 30 lit. f tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 2.

97) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. f tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
98) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 30 lit. g tiret pierwsze ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. g tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. g tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. g tiret
czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

102) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. h ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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7d.102) Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrol-
nych osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest
obowiàzana okazaç upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 7b.

7e.102) Osoby upowa˝nione do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych majà prawo do:

1) wst´pu na teren nale˝àcy do podmiotu kontrolo-
wanego;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli;

3) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmio-
tem kontroli, sporzàdzania z nich odpisów, wycià-
gów lub kopii oraz zabezpieczania tych doku-
mentów.

7f.102) Wst´p na teren nale˝àcy do podmiotu kon-
trolowanego oraz wykonywanie czynnoÊci kontrol-
nych nast´pujà w obecnoÊci w∏aÊciciela lub posiada-
cza nieruchomoÊci.

7g.102) Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne
sporzàdza z tych czynnoÊci protokó∏.

7h.102) Protokó∏ podpisuje osoba wykonujàca
czynnoÊci kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

7i.102) W przypadku odmowy podpisania protoko-
∏u przez podmiot kontrolowany protokó∏ podpisuje
tylko osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne, dokonu-
jàc w protokole adnotacji o odmowie podpisania pro-
toko∏u przez podmiot kontrolowany.

7j.102) Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogà byç cofni´te odpowiednio przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Ârodowiska lub regionalnego dy-
rektora ochrony Êrodowiska, je˝eli podmiot, który
uzyska∏ zezwolenie, nie spe∏nia zawartych w nim wa-
runków.

7k.102) Potwierdzone odpowiednim Êwiadectwem
lub zezwoleniem zwolnienie z zakazów wydane na
podstawie rozporzàdzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia
9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz.
WE L 61 z 03.03.1997, str. 1, z póên. zm.) traktuje si´
w odniesieniu do okazów, dla których je wydano, jako
zwolnienie równowa˝ne wydanemu na podstawie
ust. 1 i 2; dotyczy ono zakazu posiadania, przetrzymy-
wania, chowu, hodowli, darowizny, transportu, wwo-
˝enia i wywo˝enia przez wewnàtrzwspólnotowà gra-
nic´ paƒstwa oraz czynnoÊci, które zosta∏y w tym
zwolnieniu dopuszczone.

8.103) Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska do
dnia 31 stycznia ka˝dego roku sk∏ada Generalnemu
Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska raport o wydanych
w roku poprzednim zezwoleniach, o których mowa
w ust. 2, zawierajàcy informacje, o których mowa
w ust. 7 pkt 2—7, a tak˝e informacj´ o wykorzystaniu
zezwoleƒ oraz wynikach kontroli spe∏niania warun-
ków okreÊlonych w tych zezwoleniach.

8a.104) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
do dnia 30 czerwca ka˝dego roku sk∏ada informacje,
o których mowa w ust. 8, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Êrodowiska.

8b.104) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
do dnia 30 czerwca ka˝dego roku sk∏ada ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska raport o wydanych
w roku poprzednim zezwoleniach, o których mowa
w ust. 1, zawierajàcy informacje, o których mowa
w ust. 7 pkt 2—7, a tak˝e informacj´ o wykorzystaniu
zezwoleƒ oraz wynikach kontroli spe∏niania warun-
ków okreÊlonych w tych zezwoleniach.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska przygo-
towuje i przedstawia Komisji Europejskiej raporty do-
tyczàce ochrony gatunkowej, których obowiàzek spo-
rzàdzania wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej.

Art. 57. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska51) opracowuje programy ochrony zagro˝onych
wygini´ciem gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów.

2. Programy, o których mowa w ust. 1, zawierajà:

1) opis sposobów prowadzenia dzia∏aƒ ochronnych
zmierzajàcych do odbudowy populacji zagro˝o-
nych wygini´ciem gatunków;

2) okreÊlenie czasu i miejsca wykonania dzia∏aƒ
ochronnych;

3) wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie dzia-
∏aƒ ochronnych;

4) informacje o kosztach i êród∏ach finansowania.

Art. 58. 1. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska57), do dnia 31 marca ka˝dego roku, przekazuje Ge-
neralnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska55) infor-
macj´ za rok poprzedni w sprawie przypadkowego
schwytania lub zabicia zwierzàt gatunków obj´tych
ochronà Êcis∏à.

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1,
Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska55) mo˝e pod-
jàç badania lub dzia∏ania ochronne, zapobiegajàce
przypadkowemu chwytaniu lub zabijaniu zwierzàt.

Art. 59. Organy ochrony przyrody sà obowiàzane
do inicjowania i wspierania badaƒ naukowych w za-
kresie:

1) ochrony siedlisk przyrodniczych;

2) ochrony siedlisk roÊlin i siedlisk zwierzàt obj´tych
ochronà gatunkowà;

3) ochrony zwierzàt prowadzàcych w´drowny tryb
˝ycia oraz ich siedlisk po∏o˝onych na trasach w´d-
rówek, a tak˝e miejsc ich zimowania lub gniazdo-
wania;

4) ustalania zmiennoÊci liczebnoÊci populacji gatun-
ków roÊlin i zwierzàt;

———————
103) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. i ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
104) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. j ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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5) opracowania i doskonalenia sposobów zapobie-
gania szkodom powodowanym przez zwierz´ta
obj´te ochronà gatunkowà;

6) opracowania i doskonalenia sposobów zapobie-
gania przypadkowemu chwytaniu lub zabijaniu
zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà.

7) okreÊlania wp∏ywu niekorzystnych skutków zanie-
czyszczania chemicznego na liczebnoÊç populacji
roÊlin i zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà.

Art. 60. 1. Organy ochrony przyrody podejmujà
dzia∏ania w celu ratowania zagro˝onych wygini´ciem
gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów obj´tych ochronà
gatunkowà, polegajàce na przenoszeniu tych gatun-
ków do innych miejsc, eliminowaniu przyczyn ich za-
gro˝enia, podejmowaniu ochrony ex situ oraz tworze-
niu warunków do ich rozmna˝ania.

2.105) Je˝eli stwierdzone lub przewidywane zmia-
ny w Êrodowisku zagra˝ajà lub mogà zagra˝aç roÊli-
nom, zwierz´tom lub grzybom obj´tym ochronà ga-
tunkowà, regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska,
a na obszarach morskich Generalny Dyrektor Ochrony
Ârodowiska, jest obowiàzany, po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwej regionalnej rady ochrony przyrody oraz za-
rzàdcy lub w∏aÊciciela terenu, podjàç dzia∏ania w celu
zapewnienia trwa∏ego zachowania gatunku, jego sie-
dliska lub ostoi, eliminowania przyczyn powstawania
zagro˝eƒ oraz poprawy stanu ochrony jego siedliska
lub ostoi.

3. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska57) mo-
˝e ustalaç i likwidowaç, w drodze decyzji administra-
cyjnej:

1) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roÊlin obj´tych
ochronà gatunkowà, o których mowa w art. 48
pkt 1 lit. d;

2) strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego
przebywania zwierzàt obj´tych ochronà gatunko-
wà, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. e;

3) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk grzybów obj´-
tych ochronà gatunkowà, o których mowa
w art. 50 pkt 1 lit. d.

4. Granice stref ochrony, o których mowa w ust. 3,
oznacza si´ tablicami z napisem, odpowiednio: „osto-
ja roÊlin”, „ostoja zwierzàt” albo „ostoja grzybów”
i informacjà: „osobom nieupowa˝nionym wst´p
wzbroniony”.

5. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska57) pro-
wadzi rejestr stref ochrony, o których mowa w ust. 3.

6.106) W strefach ochrony, o których mowa w ust. 3,
bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony Êro-
dowiska zabrania si´:

1) przebywania osób, z wyjàtkiem w∏aÊciciela nieru-
chomoÊci obj´tej strefà ochrony oraz osób spra-

wujàcych zarzàd i nadzór nad obszarami obj´tymi
strefà ochrony, oraz osób wykonujàcych prace na
podstawie umowy zawartej z w∏aÊcicielem lub za-
rzàdcà;

2) wycinania drzew lub krzewów;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je˝eli
nie jest to zwiàzane z potrzebà ochrony poszcze-
gólnych gatunków;

4) wznoszenia obiektów, urzàdzeƒ i instalacji.

7.107) Wydajàc zezwolenie na odstàpienie od zaka-
zów, o których mowa w ust. 6, regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska kieruje si´ wymogami ochrony
ostoi oraz stanowisk roÊlin, zwierzàt lub grzybów ob-
j´tych ochronà gatunkowà.

Art. 61. 1.108) Organem zarzàdzajàcym w rozumie-
niu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grud-
nia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny
i flory w drodze regulacji handlu nimi jest minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, a organem nauko-
wym w rozumieniu tych przepisów jest Paƒstwowa
Rada Ochrony Przyrody.

2.108) Wywóz ˝ywych roÊlin nale˝àcych do gatun-
ków obj´tych ochronà na podstawie przepisów, o któ-
rych mowa w ust. 1, pochodzàcych z uprawy jest do-
zwolony na podstawie Êwiadectw fitosanitarnych, na
warunkach okreÊlonych w tych przepisach.

3.108) Do wniosku o wydanie zezwolenia na import
˝ywych zwierzàt lub jaj gatunków obj´tych ochronà
na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, do-
∏àcza si´ opini´ lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne
powiatowego lekarza weterynarii stwierdzajàce spe∏-
nienie przez importera warunków przetrzymywania
tych gatunków, odpowiadajàcych ich potrzebom bio-
logicznym.

4.108) Do wniosku o wydanie zezwolenia lub Êwia-
dectwa uprawniajàcego do eksportu okazów gatun-
ków obj´tych ochronà na podstawie przepisów, o któ-
rych mowa w ust. 1, do∏àcza si´:

1) zezwolenie na pozyskiwanie ze Êrodowiska oka-
zów gatunków wymienionych we wniosku albo

2) wypis z dokumentacji hodowlanej lub orzeczenie
lekarsko-weterynaryjne powiatowego lekarza we-
terynarii potwierdzajàce urodzenie w hodowli
okazów i ich przodków — w przypadku zwierzàt,
albo

3) oÊwiadczenie wnioskodawcy o pochodzeniu oka-
zów roÊlin z uprawy.

5.108) Zezwolenie lub Êwiadectwo wymagane na
podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, jest
wydawane na wniosek, po zasi´gni´ciu opinii Paƒ-
stwowej Rady Ochrony Przyrody w przypadkach okreÊ-
lonych przepisami prawa Unii Europejskiej.

———————
105) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 9 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
107) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
108) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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6. Opini´, o której mowa w ust. 5, Paƒstwowa Ra-
da Ochrony Przyrody wyra˝a w ciàgu 14 dni od dnia
wystàpienia o opini´.

7.109) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo-
˝e odmówiç wydania zezwolenia lub Êwiadectwa, je-
˝eli importer, eksporter lub reeksporter, podany we
wniosku o wydanie zezwolenia lub Êwiadectwa, by∏
skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´p-
stwo zwiàzane z naruszeniem przepisów, o których
mowa w ust. 1, w okresie 3 lat od dnia uprawomoc-
nienia si´ wyroku.

8.109) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska co-
fa zezwolenie lub Êwiadectwo je˝eli:

1) po jego wydaniu zostanà ujawnione okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 7, uzasadniajàce odmow´
wydania lub

2) zezwolenie lub Êwiadectwo zosta∏o u˝yte niezgod-
nie z warunkami w nim zawartymi.

Art. 62. 1.110) Koszty transportu oraz utrzymywa-
nia ˝ywych okazów gatunków chronionych na podsta-
wie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, zatrzy-
manych przez w∏aÊciwe organy, ponosi Skarb Paƒ-
stwa, a ich rozliczenia dokonuje regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝e-
nie podmiotu, któremu zosta∏y przekazane zatrzyma-
ne okazy.

2.110) Okazy, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przekazywane do ogrodów botanicznych, ogrodów
zoologicznych lub oÊrodków rehabilitacji zwierzàt.

3. (uchylony).111)

Art. 63. 1.112) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodo-
wiska prowadzi rejestr instytucji naukowych upraw-
nionych do przewo˝enia w celach naukowych przez
granic´ Unii Europejskiej bez zezwolenia wydawane-
go na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61
ust. 1, okazów zielnikowych lub okazów muzealnych
zakonserwowanych, zasuszonych albo w inny sposób
utrwalonych lub ˝ywego materia∏u roÊlinnego, w celu
nieodp∏atnej wymiany, u˝yczenia lub darowizny.

2. Instytucja naukowa ubiegajàca si´ o wpis do re-
jestru powinna spe∏niaç nast´pujàce warunki:

1) okazy, o których mowa w ust. 1, sà gromadzone
w kolekcje;

2) kolekcja jest wykorzystywana jedynie w celach na-
ukowych i dydaktycznych;

3) kolekcj´ stanowià jedynie okazy, których pozyski-
wanie nastàpi∏o zgodnie z przepisami ustawy;

4) kolekcja jest przechowywana pod opiekà osoby
wyznaczonej przez kierownika instytucji naukowej
w warunkach uniemo˝liwiajàcych jej zniszczenie;

5) okazy w kolekcji sà oznakowane w sposób umo˝-
liwiajàcy ich identyfikacj´;

6) posiadajà katalog przetrzymywanych w kolekcji
okazów, z wyszczególnieniem okazów, które mogà
byç udost´pniane w drodze nieodp∏atnej wymia-
ny, u˝yczenia lub darowizny;

7) katalog, o którym mowa w pkt 6, jest udost´pnia-
ny zainteresowanym instytucjom naukowym.

3. Wpisanie do rejestru, o którym mowa w ust. 1,
nast´puje na wniosek zainteresowanej instytucji na-
ukowej. Do wniosku do∏àcza si´ kopi´ katalogu oka-
zów, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, oraz oÊwiadczenia:
o zgodnoÊci kopii katalogu okazów z orygina∏em oraz
o spe∏nieniu warunków, o których mowa w ust. 2.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
wpisaniu instytucji naukowej do rejestru, o którym
mowa w ust. 1, wydaje zaÊwiadczenie.

5. Instytucja naukowa wpisana do rejestru, o któ-
rym mowa w ust. 1, jest obowiàzana do:

1) aktualizacji katalogu okazów, o których mowa
w ust. 1:

a) stanowiàcych kolekcj´,

b) przekazanych innym, uprawnionym na podsta-
wie umów mi´dzynarodowych, instytucjom na-
ukowym;

2) sk∏adania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êro-
dowiska, do dnia 31 stycznia ka˝dego roku, rapor-
tu za rok ubieg∏y z dzia∏alnoÊci w zakresie nieod-
p∏atnej wymiany, u˝yczenia lub darowizny oka-
zów, o których mowa w ust. 1, oraz informacji
o celu wykorzystania otrzymanych okazów.

6. WykreÊlenie instytucji naukowej z rejestru mo˝e
nastàpiç, je˝eli instytucja naukowa przesta∏a spe∏niaç
warunki, o których mowa w ust. 2, lub nie aktualizuje
katalogu.

7.113) Przewo˝enie przez granic´ Unii Europejskiej
okazów, o których mowa w ust. 1, wymaga oznakowa-
nia etykietà opakowania, w którym okazy sà przewo-
˝one, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 61
ust. 1.

8. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska57)

w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce siedziby instytucji
naukowej dokonuje kontroli aktualizacji katalogu oraz
spe∏nienia warunków, o których mowa w ust. 2.

9. O wynikach kontroli regionalny dyrektor ochro-
ny Êrodowiska63) powiadamia ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska w terminie 30 dni od dnia za-
koƒczenia kontroli.

———————
109) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
111) Przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.

o zmianie i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wyda-
wania aktów wykonawczych z zakresu ochrony Êrodowi-
ska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 181, poz. 1286), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 16 paêdziernika 2007 r.

112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 64. 1.114) Posiadacz ˝ywych zwierzàt gatun-
ków wymienionych w za∏àcznikach A i B rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory
w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do p∏a-
zów, gadów, ptaków lub ssaków, a tak˝e prowadzàcy
ich hodowl´, jest obowiàzany do pisemnego zg∏osze-
nia ich do rejestru.

2. Obowiàzek zg∏oszenia do rejestru, o którym mo-
wa w ust. 1, nie dotyczy:

1) ogrodów zoologicznych;

2)115) podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie handlu ˝ywymi zwierz´tami ga-
tunków chronionych na podstawie przepisów,
o których mowa w art. 61 ust. 1;

3) czasowego przetrzymywania zwierzàt w celu le-
czenia i rehabilitacji.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi sta-
rosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce przetrzymywa-
nia zwierzàt lub prowadzenia ich hodowli.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç nast´pujàce dane:

1) dat´:

a) dokonania wpisu,

b) dokonania zmiany danych wpisanych do reje-
stru,

c) wykreÊlenia z rejestru;

2) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ posia-
dacza lub prowadzàcego hodowl´;

3) adres miejsca przetrzymywania zwierzàt lub pro-
wadzenia hodowli;

4) liczb´ zwierzàt posiadanych lub hodowanych;

5) nazw´ gatunku w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, je˝e-
li polska nazwa istnieje;

6) dat´, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierz´cia;

7) dat´ wejÊcia w posiadanie zwierz´cia oraz êród∏o
jego pochodzenia;

8) p∏eç zwierz´cia, je˝eli jest mo˝liwa do ustalenia;

9) opis trwa∏ego oznakowania zwierz´cia, je˝eli jest
oznakowane;

10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli
zwierz´cia;

11) numer i dat´ wydania:

a) zezwolenia na import zwierz´cia do kraju albo

b) zezwolenia na schwytanie zwierz´cia w Êrodo-
wisku, albo

c) dokumentu wydanego przez powiatowego leka-
rza weterynarii, potwierdzajàcego urodzenie
zwierz´cia w hodowli, albo

d) innego dokumentu stwierdzajàcego legalnoÊç
pochodzenia zwierz´cia.

5. Obowiàzek zg∏oszenia do rejestru lub wykreÊle-
nia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia,
wwozu do kraju lub wywozu za granic´ paƒstwa, wej-
Êcia w posiadanie zwierz´cia, jego utraty lub Êmierci.
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreÊlenia z reje-
stru powinien byç z∏o˝ony w∏aÊciwemu staroÊcie
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiàzku.

6. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru za∏à-
cza si´ kopi´ dokumentu, o którym mowa w ust. 4
pkt 11.

7. W razie zmiany danych, o których mowa
w ust. 4 pkt 2—11, przepis ust. 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

8. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wyda-
niem zaÊwiadczenia.

9. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sà
obowiàzane do posiadania i przekazania wraz ze
sprzedawanym zwierz´ciem orygina∏u lub kopii doku-
mentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta po-
winna byç, przez podmiot sprzedajàcy zwierz´, zaopa-
trzona w numer nadawany wed∏ug numeracji ciàg∏ej,
dat´ wystawienia, piecz´ç i podpis osoby sprzedajà-
cej, informacj´ o liczbie zwierzàt, dla których zosta∏a
wystawiona, a je˝eli kopiowany dokument dotyczy
wi´cej ni˝ jednego gatunku, tak˝e o ich przynale˝no-
Êci gatunkowej.

10.116) Koszty zwiàzane ze znakowaniem, zgod-
nym z przepisami, o których mowa w art. 61 ust. 1,
zwierzàt, o których mowa w ust. 1, pokrywa posiadacz
zwierz´cia lub prowadzàcy hodowl´.

Rozdzia∏ 3

Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne 
oraz oÊrodki rehabilitacji zwierzàt

Art. 65. 1. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne
oraz tereny przewidziane w miejscowym planie zagos-
podarowania przestrzennego na rozbudow´ istniejà-
cych lub budow´ nowych ogrodów podlegajà ochro-
nie w celu zapewnienia ich prawid∏owej dzia∏alnoÊci
i rozwoju.

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, polega na za-
kazie:

1) wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego lub
zoologicznego obiektów budowlanych i urzàdzeƒ
niezwiàzanych z ich dzia∏alnoÊcià;

2) zmniejszenia obszaru ogrodu botanicznego lub
zoologicznego na rzecz dzia∏alnoÊci niezwiàzanej
z ich rolà i przeznaczeniem;———————

114) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

115) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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3) zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub zoolo-
gicznego lub w ich sàsiedztwie stosunków wod-
nych, w tym obni˝enia poziomu wód gruntowych;

4) zanieczyszczania na terenie ogrodu botanicznego
lub zoologicznego lub w ich sàsiedztwie po-
wierzchni ziemi, wód i powietrza;

5) wznoszenia w sàsiedztwie ogrodu botanicznego
lub zoologicznego obiektów budowlanych lub
urzàdzeƒ przeznaczonych do prowadzenia dzia∏al-
noÊci produkcyjnej lub us∏ugowej, wp∏ywajàcych
szkodliwie na warunki przyrodnicze niezb´dne do
prawid∏owego funkcjonowania ogrodów.

3. Sposoby korzystania z ogrodu botanicznego lub
zoologicznego ustala w regulaminie zarzàdzajàcy
ogrodem.

Art. 66. 1. W studiach uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego
uwzgl´dnia si´ potrzeby funkcjonowania i rozwoju 
istniejàcych lub projektowanych ogrodów botanicz-
nych lub zoologicznych.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przed
wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków za-
budowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w sàsiedztwie ogrodu botanicznego
lub zoologicznego informuje o planowanej inwestycji
zarzàdzajàcego ogrodem, który w terminie 30 dni mo-
˝e zg∏osiç zastrze˝enia i wnioski.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio przy roz-
patrywaniu wniosku o wyra˝enie zgody na zmian´
sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego znajdujà-
cego si´ w sàsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoo-
logicznego, je˝eli zmiana ta mog∏aby mieç niekorzyst-
ny wp∏yw na funkcjonowanie ogrodu.

Art. 67. 1. Utworzenie i prowadzenie ogrodu bota-
nicznego lub zoologicznego wymaga uzyskania zezwo-
lenia Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska55).

2.117) Zezwolenie wydaje si´ na wniosek, o którym
mowa w ust. 3, po zasi´gni´ciu opinii regionalnego
dyrektora ochrony Êrodowiska w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na miejsce po∏o˝enia ogrodu botanicznego lub
zoologicznego oraz opinii organizacji zrzeszajàcej
przedstawicieli ogrodów botanicznych lub zoologicz-
nych, wyra˝onych w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku; niewyra˝enie opinii w tym terminie
uznaje si´ za opini´ pozytywnà.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, powinien zawieraç:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) wskazanie podmiotu zarzàdzajàcego ogrodem bo-
tanicznym lub zoologicznym, odpowiedzialnego
za jego funkcjonowanie;

3) projekt zagospodarowania terenu ogrodu bota-
nicznego lub zoologicznego;

4) wskazanie po∏o˝enia i obszaru ogrodu botaniczne-
go lub zoologicznego;

5) opis zakresu dzia∏alnoÊci ogrodu botanicznego lub
zoologicznego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, nale˝y
do∏àczyç:

1)118) kopi´ cz´Êci mapy ewidencji gruntów i budyn-
ków obejmujàcà dzia∏ki ewidencyjne, na których
jest projektowana lokalizacja ogrodu botaniczne-
go lub zoologicznego;

2)118) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dotyczàcy dzia∏ek ewi-
dencyjnych, na których jest projektowana lokaliza-
cja ogrodu botanicznego lub zoologicznego, albo
zaÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e przeznaczenie
dzia∏ek, na których jest projektowana lokalizacja
ogrodu botanicznego lub zoologicznego, nie jest
sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy;

3)119) wypis z ewidencji gruntów i budynków doty-
czàcy dzia∏ek ewidencyjnych, na których jest pro-
jektowana lokalizacja ogrodu botanicznego lub
zoologicznego.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) wskazanie po∏o˝enia i obszaru ogrodu botaniczne-
go lub zoologicznego;

3) opis zakresu dzia∏alnoÊci ogrodu botanicznego lub
zoologicznego;

4) warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci ogrodu bota-
nicznego lub zoologicznego oraz termin, w którym
majà one byç spe∏nione.

6. Zezwolenie wydaje si´ na czas nieokreÊlony.
Sprawdzenie warunków, o których mowa w ust. 5
pkt 4, nast´puje po up∏ywie wyznaczonego terminu.

Art. 68. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska51) mo˝e cofnàç lub zmieniç zezwolenie, o którym
mowa w art. 67 ust. 1, je˝eli podmiot, który uzyska∏ to
zezwolenie:

1) nie spe∏nia warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci
ogrodu botanicznego lub zoologicznego;

2) nie przestrzega zakresu dzia∏alnoÊci ogrodu bota-
nicznego lub zoologicznego;

3) nie spe∏nia obowiàzków, o których mowa w art. 69
ust. 1;

———————
117) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. b tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
119) Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. b tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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4) nie zapewnia warunków okreÊlonych w przepi-
sach, o których mowa w art. 70;

5) nie usunie w wyznaczonym terminie, nie d∏u˝-
szym ni˝ 2 lata, nieprawid∏owoÊci stwierdzonych
w wyniku kontroli przeprowadzonej przez regio-
nalnego dyrektora ochrony Êrodowiska63) i inne
organy uprawnione na podstawie odr´bnych
przepisów.

2. Je˝eli zezwolenie, o którym mowa w art. 67
ust. 1, zostanie cofni´te, ogród botaniczny lub zoolo-
giczny podlega likwidacji.

3. W razie likwidacji ogrodu zoologicznego pod-
miot zarzàdzajàcy tym ogrodem jest obowiàzany za-
pewniç utrzymywanym zwierz´tom warunki odpo-
wiadajàce ich potrzebom biologicznym.

4. W decyzji o cofni´ciu zezwolenia podaje si´ ter-
min jej wykonania oraz wskazuje organ nadzorujàcy
likwidacj´ ogrodu botanicznego lub zoologicznego.

Art. 69. 1. Do obowiàzków podmiotów, które uzy-
ska∏y zezwolenie, o którym mowa w art. 67 ust. 1, na-
le˝y:

1) uczestnictwo w badaniach naukowych, które majà
na celu ochron´ gatunków zagro˝onych wygini´-
ciem w stanie wolnym;

2) edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roÊlin,
zwierzàt i grzybów, z uwzgl´dnieniem ochrony
ró˝norodnoÊci biologicznej;

3) prowadzenie upraw roÊlin oraz hodowli zwierzàt
gatunków zagro˝onych wygini´ciem, w celu ich
ochrony ex situ, a nast´pnie wprowadzenie do
Êrodowiska przyrodniczego w ramach programów
ochrony tych gatunków;

4) przetrzymywanie roÊlin lub zwierzàt w warunkach
odpowiadajàcych ich potrzebom biologicznym;

5) prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

2. Dokumentacja hodowlana, o której mowa
w ust. 1 pkt 5, powinna zawieraç nast´pujàce dane:

1) dat´:

a) dokonania wpisu,

b) dokonania zmiany danych,

c) wykreÊlenia z dokumentacji hodowlanej;

2) liczb´ posiadanych zwierzàt;

3) nazw´ gatunku w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, 
je˝eli polska nazwa istnieje;

4) dat´ i miejsce urodzenia lub wyklucia zwierz´cia;

5) dat´ wejÊcia w posiadanie zwierz´cia oraz êród∏o
jego pochodzenia;

6) p∏eç zwierz´cia, je˝eli jest mo˝liwa do ustalenia;

7) opis trwa∏ego oznakowania zwierz´cia, je˝eli jest
oznakowane;

8) numer i dat´ wydania zezwolenia na import zwie-
rz´cia do kraju lub zezwolenia na jego pozyskanie
albo innego dokumentu stwierdzajàcego legal-
noÊç jego pochodzenia.

Art. 70. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki hodowli
i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwie-
rzàt w ogrodzie zoologicznym, w tym:

1) niezb´dne pomieszczenia i wyposa˝enie w urzà-
dzenia techniczne miejsc przebywania zwierzàt
poszczególnych gatunków lub grup gatunków,

2) minimalne warunki przestrzenne dla hodowli
i utrzymywania zwierzàt poszczególnych gatun-
ków lub grup gatunków,

3) niezb´dne warunki do prowadzenia reprodukcji
zwierzàt poszczególnych gatunków lub grup ga-
tunków

— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia zwierz´tom 
hodowanym i utrzymywanym w ogrodach zoolo-
gicznych warunków odpowiadajàcych potrzebom
biologicznym poszczególnych gatunków lub grup
gatunków.

Art. 71. W ogrodach zoologicznych hoduje si´
i utrzymuje zwierz´ta:

1) urodzone i wychowane poza Êrodowiskiem przy-
rodniczym;

2) które poza ogrodem nie majà szansy prze˝ycia;

3) je˝eli wymaga tego ochrona populacji lub gatun-
ku albo realizacja celów naukowych.

Art. 72. 1. Do ogrodów zoologicznych sprowadza
si´ tylko te zwierz´ta, którym w ogrodzie mo˝na za-
pewniç warunki odpowiadajàce potrzebom biologicz-
nym danego gatunku.

2. Zwierz´ta w ogrodach zoologicznych nie mogà
byç rozmna˝ane, je˝eli ich potomstwu nie zapewni si´
w∏aÊciwych warunków hodowli i utrzymywania.

Art. 73.120) 1. Zabrania si´:

1) posiadania i przetrzymywania,

2) sprowadzania z zagranicy,

3) sprzeda˝y, wymiany, wynajmu, darowizny i u˝y-
czania podmiotom nieuprawnionym do ich posia-
dania

— ˝ywych zwierzàt gatunków niebezpiecznych dla
˝ycia i zdrowia ludzi.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie
dotyczà ogrodów zoologicznych, cyrków i placówek
naukowych prowadzàcych badania nad zwierz´tami,
a zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczà
oÊrodków rehabilitacji zwierzàt.

———————
120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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3. Gatunki zwierzàt niebezpiecznych dla ˝ycia
i zdrowia ludzi zalicza si´ do:

1) kategorii I — obejmujàcej najbardziej niebezpiecz-
ne gatunki lub grupy gatunków zwierzàt, które
z przyczyn naturalnej agresywnoÊci lub w∏aÊciwo-
Êci biologicznych mogà stanowiç powa˝ne zagro-
˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzi;

2) kategorii II — obejmujàcej pozosta∏e gatunki lub
grupy gatunków zwierzàt niebezpiecznych dla ˝y-
cia i zdrowia ludzi.

4. W stosunku do zwierzàt gatunków zaliczonych
do kategorii II regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska w∏aÊciwy ze wzgl´du na wskazane we wniosku,
o którym mowa w ust. 5, miejsce ich przetrzymywania
mo˝e zezwoliç na odst´pstwa od zakazów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, mo˝e byç
wydane na wniosek, który zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) nazw´ gatunku w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, 
je˝eli polska nazwa istnieje;

3) liczb´ osobników poszczególnych gatunków, któ-
rych dotyczy wniosek;

4) wskazanie miejsca przetrzymywania zwierzàt, któ-
rych dotyczy wniosek;

5) zaÊwiadczenie powiatowego lekarza weterynarii
stwierdzajàce spe∏nianie przez wnioskodawc´ wa-
runków przetrzymywania zwierzàt gatunków nie-
bezpiecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi odpowied-
nich do liczby zwierzàt, których dotyczy wniosek,
oraz uniemo˝liwiajàcych ich ucieczk´ lub przypad-
kowy kontakt z osobami postronnymi, a tak˝e
spe∏nienie warunków, o których mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 2.

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) nazw´ gatunku w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, 
je˝eli polska nazwa istnieje;

3) liczb´ osobników poszczególnych gatunków, któ-
rych dotyczy zezwolenie;

4) wskazanie miejsca przetrzymywania zwierzàt, któ-
rych dotyczy zezwolenie.

7. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce przetrzymywania zwie-
rzàt mo˝e przeprowadziç kontrol´ warunków, o któ-
rych mowa w przepisach wydanych na podstawie
ust. 11 pkt 2; przepisy art. 77 ust. 3—13 stosuje si´ od-
powiednio.

8. Je˝eli kontrola, o której mowa w ust. 7, wyka˝e,
˝e posiadacz zwierz´cia nie spe∏nia warunków, o któ-
rych mowa w przepisach wydanych na podstawie
ust. 11 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
wzywa do usuni´cia nieprawid∏owoÊci w terminie
14 dni.

9. W przypadku nieusuni´cia nieprawid∏owoÊci,
o których mowa w ust. 8, w∏aÊciwy regionalny dyrek-
tor ochrony Êrodowiska wydaje decyzj´ o cofni´ciu
zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.

10. Do zwierzàt posiadanych na podstawie zezwo-
lenia, o którym mowa w ust. 4, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 64 ust. 1 i 3—8, przy czym do wnios-
ku o wpis do rejestru za∏àcza si´ kopi´ zezwolenia,
o którym mowa w ust. 4.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia:

1) gatunki lub grupy gatunków zwierzàt zaliczane do
kategorii, o których mowa w ust. 3,

2) warunki przetrzymywania poszczególnych gatun-
ków lub grup gatunków zwierzàt gatunków nie-
bezpiecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi,

3) sposoby znakowania zwierzàt gatunków niebez-
piecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi

— kierujàc si´ potrzebà ochrony ludzi przed zagro˝e-
niami powodowanymi przez zwierz´ta gatunków
niebezpiecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi.

Art. 74. 1. Przeniesienie z ogrodu botanicznego
lub ogrodu zoologicznego do Êrodowiska przyrodni-
czego roÊlin lub zwierzàt gatunków zagro˝onych wy-
gini´ciem nast´puje po uzyskaniu zezwolenia Gene-
ralnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska55).

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje si´
na wniosek, który zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) nazw´ gatunku w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, 
je˝eli polska nazwa istnieje;

3) sposób realizacji i oceny planowanego przedsi´-
wzi´cia;

4) liczb´ lub iloÊç osobników, których dotyczy wnio-
sek;

5) termin, miejsce i sposób przeniesienia roÊlin lub
zwierzàt do Êrodowiska przyrodniczego.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imi´, nazwisko, adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) nazw´ gatunku w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, 
je˝eli polska nazwa istnieje;

3) liczb´ lub iloÊç osobników, których dotyczy zezwo-
lenie;

4) termin, miejsce i sposób przeniesienia roÊlin lub
zwierzàt do Êrodowiska przyrodniczego;

5) termin z∏o˝enia informacji o wykorzystaniu zezwo-
lenia.

Art. 75. 1. Utworzenie i prowadzenie oÊrodka re-
habilitacji zwierzàt, zwanego dalej „oÊrodkiem”, wy-
maga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska55).
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2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje si´
na wniosek, który zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) wskazanie po∏o˝enia oÊrodka;

3) opis pomieszczeƒ do leczenia i rehabilitacji zwie-
rzàt;

4) wykaz gatunków lub grup gatunków zwierzàt, któ-
re mogà byç leczone i rehabilitowane w oÊrodku,
zawierajàcy nazw´ gatunków lub wy˝szych jedno-
stek systematycznych grup gatunków w j´zyku ∏a-
ciƒskim i polskim, je˝eli polska nazwa istnieje;

5) wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
oÊrodka;

6) informacj´ o mo˝liwoÊci zapewnienia opieki lekar-
sko-weterynaryjnej;

7) opini´ w∏aÊciwej miejscowo rady gminy.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) wskazanie po∏o˝enia oÊrodka;

3) wykaz gatunków lub grup gatunków zwierzàt, któ-
re mogà byç leczone i rehabilitowane w oÊrodku,
zawierajàcy nazw´ gatunków lub wy˝szych jedno-
stek systematycznych grup gatunków w j´zyku ∏a-
ciƒskim i polskim, je˝eli polska nazwa istnieje.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska51) od-
mawia wydania zezwolenia, je˝eli wnioskodawca nie
spe∏nia warunków leczenia i rehabilitacji zwierzàt od-
powiadajàcych potrzebom biologicznym danego ga-
tunku.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
cofni´te przez Generalnego Dyrektora Ochrony Âro-
dowiska55) w przypadku niespe∏nienia warunków le-
czenia i rehabilitacji zwierzàt odpowiadajàcych po-
trzebom biologicznym danego gatunku albo nieusu-
ni´cia, w wyznaczonym przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska55) terminie, nieprawid∏owoÊci
stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej
przez regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska63).

6. Je˝eli zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanie cofni´te, oÊrodek podlega likwidacji.

7. W razie likwidacji oÊrodka osoba odpowiedzial-
na za prowadzenie oÊrodka jest obowiàzana zapewniç
leczonym i rehabilitowanym tam zwierz´tom warunki
odpowiadajàce ich potrzebom biologicznym.

Art. 76. 1. Zwierz´ta obj´te leczeniem i rehabilita-
cjà w oÊrodku nie mogà byç sprzedawane.

2. Warunki przebywania zwierzàt w oÊrodku po-
winny odpowiadaç potrzebom biologicznym zwierzàt
w okresie ich leczenia i rehabilitacji.

3. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska57) mo-
˝e dofinansowywaç z w∏asnych Êrodków bud˝eto-
wych leczenie i rehabilitacj´ zwierzàt w oÊrodkach.

Art. 77. 1. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska57) w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub
oÊrodka przeprowadza kontrole ogrodów botanicz-
nych, ogrodów zoologicznych i oÊrodków w zakresie
ich dzia∏alnoÊci.

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie rzadziej ni˝
raz na 3 lata, dokonuje regionalny dyrektor ochrony
Êrodowiska63) z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska55).

3. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane przez oso-
by posiadajàce imienne upowa˝nienie wydane przez
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska63).

4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 3, zawie-
ra wskazanie osoby upowa˝nionej do wykonywania
czynnoÊci, wskazanie ogrodu botanicznego, ogrodu
zoologicznego lub oÊrodka, który ma byç kontrolowa-
ny, zakresu kontroli oraz podstawy prawnej do jej wy-
konywania.

5. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest obowià-
zana okazaç upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 3.

6. Osoby upowa˝nione do wykonywania czynno-
Êci kontrolnych majà prawo do:

1) wst´pu na teren ogrodu botanicznego, ogrodu
zoologicznego lub oÊrodka;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli;

3) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmio-
tem kontroli, sporzàdzania z nich odpisów, wycià-
gów lub kopii oraz zabezpieczania tych doku-
mentów.

7. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne sporzà-
dza z tych czynnoÊci protokó∏.

8. Protokó∏ podpisuje osoba wykonujàca czynno-
Êci kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez podmiot kontrolowany, protokó∏ podpisuje tylko
osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne, dokonujàc
w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisa-
nia protoko∏u przez podmiot kontrolowany.

10. Protokó∏, o którym mowa w ust. 7, wraz z zale-
ceniami pokontrolnymi, regionalny dyrektor ochrony
Êrodowiska63) przekazuje podmiotowi kontrolowane-
mu oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowi-
ska55) w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia kontroli.

11. Podmiotowi kontrolowanemu przys∏uguje pra-
wo do wniesienia umotywowanych zastrze˝eƒ co do
ustaleƒ zawartych w wynikach kontroli oraz zalece-
niach pokontrolnych do Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska55).

12. Umotywowane zastrze˝enia nale˝y zg∏osiç na
piÊmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyników
kontroli i zaleceƒ pokontrolnych.
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13. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska51),
w terminie 14 dni od dnia otrzymania umotywowa-
nych zastrze˝eƒ, uwzgl´dnia je albo odmawia ich
uwzgl´dnienia.

Rozdzia∏ 4

Ochrona terenów zieleni i zadrzewieƒ

Art. 78. Rada gminy jest obowiàzana zak∏adaç
i utrzymywaç w nale˝ytym stanie tereny zieleni i za-
drzewienia.

Art. 79. Zadrzewienia mogà byç zak∏adane poza
obszarami o zwartej zabudowie za zgodà w∏aÊciciela
gruntu.

Art. 80. 1. (uchylony).121)

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki tech-
niczno-przyrodnicze zak∏adania zadrzewieƒ w grani-
cach pasa drogowego, sposoby ich ochrony oraz do-
bór gatunków drzew i krzewów, kierujàc si´ potrzebà
zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,
ochrony krajobrazu i ró˝norodnoÊci biologicznej oraz
odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpie-
czeƒstwa korzystania z dróg.

Art. 81. Teren po∏o˝ony poza obr´bem miast i wsi
o zwartej zabudowie, pokryty drzewostanem i nieob-
j´ty ochronà na podstawie ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póên. zm.122)), rada gminy
mo˝e uznaç za park gminny, je˝eli stanowi w∏asnoÊç
gminy, a je˝eli stanowi w∏asnoÊç innego podmiotu —
za zgodà w∏aÊciciela.

Art. 82. 1. Prace ziemne oraz inne prace zwiàzane
z wykorzystaniem sprz´tu mechanicznego lub urzà-
dzeƒ technicznych, prowadzone w obr´bie bry∏y ko-
rzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny byç wykonywane w sposób
najmniej szkodzàcy drzewom lub krzewom.

2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach
Êrodki chemiczne powinny byç stosowane w sposób
najmniej szkodzàcy terenom zieleni oraz zadrzewie-
niom.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje Êrodków, jakie mo-
gà byç u˝ywane w miejscach, o których mowa
w ust. 2, a tak˝e warunki ich stosowania, kierujàc si´
potrzebà zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu drogo-
wego, ochrony krajobrazu i ró˝norodnoÊci biologicz-
nej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg
i bezpieczeƒstwa korzystania z dróg.

Art. 83. 1. Usuni´cie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç, z zastrze˝eniem ust. 2,
po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiada-
cza nieruchomoÊci. Je˝eli posiadacz nieruchomoÊci
nie jest w∏aÊcicielem — do wniosku do∏àcza si´ zgod´
jej w∏aÊciciela.

2. Zezwolenie na usuni´cie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabyt-
ków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

3. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1
i 2, mo˝e byç uzale˝nione od przesadzenia drzew lub
krzewów w miejsce wskazane przez wydajàcego ze-
zwolenie albo zastàpienia ich innymi drzewami lub
krzewami, w liczbie nie mniejszej ni˝ liczba usuwa-
nych drzew lub krzewów.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawie-
raç:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ posia-
dacza i w∏aÊciciela nieruchomoÊci;

2) tytu∏ prawny w∏adania nieruchomoÊcià;

3) nazw´ gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokoÊci
130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym roÊnie drzewo
lub krzew;

6) przyczyn´ i termin zamierzonego usuni´cia drze-
wa lub krzewu;

7) wielkoÊç powierzchni, z której zostanà usuni´te
krzewy.

5. Wydanie zezwolenia na usuni´cie drzew lub
krzewów na obszarach obj´tych ochronà krajobrazo-
wà w granicach parku narodowego albo rezerwatu
przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dy-
rektora parku narodowego albo regionalnego dyrek-
tora ochrony Êrodowiska20).

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do drzew lub
krzewów:

1) w lasach;

2) owocowych, z wy∏àczeniem rosnàcych na terenie
nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków
oraz w granicach parku narodowego lub rezerwa-
tu przyrody — na obszarach nieobj´tych ochronà
krajobrazowà;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 5 lat;

5) usuwanych w zwiàzku z funkcjonowaniem ogro-
dów botanicznych lub zoologicznych;

6) (uchylony);123)

———————
121) Przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 111.
122) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r.
Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192,
poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804.

———————
123) Przez art. 8 pkt 4 ustawy wymienionej jako pierwsza

w odnoÊniku 66.
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7)124) usuwanych na podstawie decyzji w∏aÊciwego
organu z obszarów po∏o˝onych mi´dzy linià brze-
gu a wa∏em przeciwpowodziowym lub natural-
nym wysokim brzegiem, w który wbudowano tra-
s´ wa∏u przeciwpowodziowego, z wa∏ów przeciw-
powodziowych i terenów w odleg∏oÊci mniejszej
ni˝ 3 m od stopy wa∏u;

8) które utrudniajà widocznoÊç sygnalizatorów i po-
ciàgów, a tak˝e utrudniajà eksploatacj´ urzàdzeƒ
kolejowych albo powodujà tworzenie na torowi-
skach zasp Ênie˝nych, usuwanych na podstawie
decyzji w∏aÊciwego organu;

9) stanowiàcych przeszkody lotnicze, usuwanych na
podstawie decyzji w∏aÊciwego organu;

10)125) usuwanych na podstawie decyzji w∏aÊciwego
organu ze wzgl´du na potrzeby zwiàzane z utrzy-
maniem urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏o-
wych.

Art. 84. 1. Posiadacz nieruchomoÊci ponosi op∏aty
za usuni´cie drzew lub krzewów.

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

3.126) Op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów oraz
termin ich usuni´cia, przesadzenia lub posadzenia in-
nych drzew lub krzewów ustala si´ w wydanym ze-
zwoleniu.

4. Organ w∏aÊciwy do wydania zezwolenia na usu-
ni´cie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od
dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia op∏aty za
ich usuni´cie, je˝eli zezwolenie przewiduje przesadze-
nie ich w inne miejsce lub zastàpienie innymi drzewa-
mi lub krzewami.

5. Je˝eli przesadzone albo posadzone w zamian
drzewa lub krzewy zachowa∏y ˝ywotnoÊç po up∏ywie
3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie
zachowa∏y ˝ywotnoÊci z przyczyn niezale˝nych od po-
siadacza nieruchomoÊci, nale˝noÊç z tytu∏u ustalonej
op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów podlega umo-
rzeniu przez organ w∏aÊciwy do naliczania i pobiera-
nia op∏at.

5a.127) Je˝eli przesadzone albo posadzone inne
drzewa lub krzewy nie zachowa∏y ˝ywotnoÊci w okre-
sie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, po-
siadacz nieruchomoÊci jest obowiàzany niezw∏ocznie
do uiszczenia op∏aty za usuni´cia drzew.

6. Op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów, zwiàza-
ne z budowà dróg publicznych, pomniejsza si´ o kosz-
ty poniesione na tworzenie zadrzewieƒ w miejsce
usuni´tych drzew lub krzewów, w granicach pasa dro-
gowego.

Art. 85. 1. Op∏at´ za usuni´cie drzew ustala si´ na
podstawie stawki zale˝nej od obwodu pnia oraz ro-
dzaju i gatunku drzewa.

2. Stawki op∏at za usuwanie drzew nie mogà prze-
kraczaç za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego
na wysokoÊci 130 cm:

1) 270 z∏128) — przy obwodzie do 25 cm;

2) 410 z∏128) — przy obwodzie od 26 do 50 cm;

3) 640 z∏128) — przy obwodzie od 51 do 100 cm;

4) 1 000 z∏128) — przy obwodzie od 101 do 200 cm;

5) 1 500 z∏128) — przy obwodzie od 201 do 300 cm;

6) 2 100 z∏128) — przy obwodzie od 301 do 500 cm;

7) 2 700 z∏128) — przy obwodzie od 501 do 700 cm;

8) 3 500 z∏128) — przy obwodzie powy˝ej 700 cm.

3. Je˝eli drzewo rozwidla si´ na wysokoÊci poni˝ej
130 cm, ka˝dy pieƒ traktuje si´ jako odr´bne drzewo.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków
drzew,

2) wspó∏czynniki ró˝nicujàce stawki w zale˝noÊci od
obwodu pnia

— kierujàc si´ zró˝nicowanymi kosztami produkcji
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz
wielkoÊciami przyrostu obwodu pni drzew.

5. Stawk´ za usuni´cie jednego metra kwadrato-
wego powierzchni pokrytej krzewami ustala si´ w wy-
sokoÊci 200 z∏128).

6. Op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów z terenu
uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu
nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków oraz te-
renów zieleni sà o 100 % wy˝sze od op∏at ustalonych
na podstawie stawek, o których mowa w ust. 4 pkt 1
i ust. 5.

7. Stawki, o których mowa w ust. 2, ust. 4 pkt 1
i ust. 5, podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego roku
waloryzacji o prognozowany Êrednioroczny wskaênik
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´-
ty w ustawie bud˝etowej.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w ter-
minie do dnia 31 paêdziernika ka˝dego roku, og∏asza,
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokoÊç
stawek, o których mowa w ust. 7 i art. 89 ust. 8.

Art. 86. 1. Nie pobiera si´ op∏at za usuni´cie drzew:

1) na których usuni´cie nie jest wymagane zezwole-
nie;

———————
124) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia

3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 lipca 2005 r.

125) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.

126) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

127) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
128) WysokoÊç stawek op∏at og∏asza minister w∏aÊciwy do

spraw Êrodowiska na podstawie art. 85 ust. 8.
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2) na których usuni´cie osoba fizyczna uzyska∏a ze-
zwolenie na cele niezwiàzane z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) je˝eli usuni´cie jest zwiàzane z odnowà i piel´gna-
cjà drzew rosnàcych na terenie nieruchomoÊci
wpisanej do rejestru zabytków;

4) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia
w istniejàcych obiektach budowlanych;

5) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ruchu drogowego
oraz kolejowego albo bezpieczeƒstwu ˝eglugi;

6) w zwiàzku z przebudowà dróg publicznych i linii
kolejowych;

7) które posadzono lub wyros∏y na nieruchomoÊci
po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego na cele budow-
lane;

8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych,
z ogrodów dzia∏kowych i z zadrzewieƒ, w zwiàzku
z zabiegami piel´gnacyjnymi drzew i krzewów;

9) które obumar∏y lub nie rokujà szansy na prze˝ycie,
z przyczyn niezale˝nych od posiadacza nierucho-
moÊci;

10) topoli o obwodzie pnia powy˝ej 100 cm, mierzo-
nego na wysokoÊci 130 cm, nienale˝àcych do ga-
tunków rodzimych, je˝eli zostanà zastàpione
w najbli˝szym sezonie wegetacyjnym drzewami
innych gatunków;

11) je˝eli usuni´cie wynika z potrzeb ochrony roÊlin,
zwierzàt i grzybów obj´tych ochronà gatunkowà
lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12) z grobli stawów rybnych;

13)129) je˝eli usuni´cie by∏o zwiàzane z regulacjà
i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykony-
waniem i utrzymaniem urzàdzeƒ wodnych s∏u˝à-
cych kszta∏towaniu zasobów wodnych oraz ochro-
nie przeciwpowodziowej w zakresie niezb´dnym
do wykonania i utrzymania tych urzàdzeƒ.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1—9 i 11—13 stosuje si´ od-
powiednio do usuwania krzewów.

Art. 87. 1. Obowiàzek uiszczenia op∏at, o których
mowa w art. 84 ust. 1, przedawnia si´ z up∏ywem 5 lat,
liczàc od koƒca roku, w którym up∏ynà∏ termin uisz-
czenia op∏aty.

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

3. Uiszczenie op∏aty nast´puje w terminie 14 dni
od dnia, w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç op∏a-
ty sta∏a si´ ostateczna.

4. W razie nieterminowego uiszczenia op∏aty po-
biera si´ odsetki za zw∏ok´ w wysokoÊci odsetek po-
bieranych za nieterminowe regulowanie zobowiàzaƒ
podatkowych.

5. Op∏aty nieuiszczone w terminie, o którym mowa
w ust. 3, podlegajà wraz z odsetkami za zw∏ok´ przy-
musowemu Êciàgni´ciu w trybie okreÊlonym w przepi-
sach o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Na wniosek, z∏o˝ony w ciàgu 14 dni od dnia,
w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, sta∏a si´
ostateczna, op∏at´ mo˝na roz∏o˝yç na raty lub przesu-
nàç termin jej p∏atnoÊci, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 la-
ta, je˝eli przemawia za tym sytuacja materialna wnios-
kodawcy.

7. Decyzje w sprawach roz∏o˝enia op∏aty na raty
lub przesuni´cia terminu p∏atnoÊci podejmuje organ
wydajàcy zezwolenie na usuni´cie drzew lub krze-
wów.

8. Je˝eli zaleg∏oÊci p∏atnoÊci rat wyniosà równo-
wartoÊç trzech kolejnych rat, uiszczenie op∏aty staje
si´ wymagane w ca∏oÊci.

Art. 88. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta
wymierza administracyjnà kar´ pieni´˝nà za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krze-
wów spowodowane niew∏aÊciwym wykonywa-
niem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprz´tu
mechanicznego albo urzàdzeƒ technicznych oraz
zastosowaniem Êrodków chemicznych w sposób
szkodliwy dla roÊlinnoÊci;

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia;

3)130) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów ziele-
ni spowodowane niew∏aÊciwym wykonaniem za-
biegów piel´gnacyjnych.

2. Uiszczenie kary nast´puje w terminie 14 dni od
dnia, w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç kary sta-
∏a si´ ostateczna.

3. Termin p∏atnoÊci kar wymierzonych na podsta-
wie ust. 1 odracza si´ na okres 3 lat, je˝eli stopieƒ
uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zacho-
wania ich ˝ywotnoÊci oraz mo˝liwoÊci odtworzenia
korony drzewa i je˝eli posiadacz nieruchomoÊci pod-
jà∏ dzia∏ania w celu zachowania ˝ywotnoÊci tych
drzew lub krzewów.

4. Kara jest umarzana po up∏ywie 3 lat od dnia wy-
dania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu za-
chowania ˝ywotnoÊci drzewa lub krzewu albo odtwo-
rzeniu korony drzewa.

5. W razie stwierdzenia braku ˝ywotnoÊci drzewa
lub krzewu albo nieodtworzenia korony drzewa kar´
uiszcza si´ w pe∏nej wysokoÊci, chyba ˝e drzewa lub
krzewy nie zachowa∏y ˝ywotnoÊci z przyczyn niezale˝-
nych od posiadacza nieruchomoÊci.

6. Kar´ na∏o˝onà za zniszczenie terenów zieleni
umarza si´ w ca∏oÊci, je˝eli posiadacz nieruchomoÊci
odtworzy∏ w najbli˝szym sezonie wegetacyjnym znisz-
czony teren zieleni.

———————
129) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 124.

———————
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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7. Na wniosek, z∏o˝ony w ciàgu 14 dni od dnia,
w którym decyzja o wymierzeniu kary, o której mowa
w ust. 1, sta∏a si´ ostateczna, kar´ mo˝na roz∏o˝yç na
raty na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

8. Decyzje w sprawach, o których mowa
w ust. 3—7, podejmuje wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta.

Art. 89. 1.131) Administracyjnà kar´ pieni´˝nà,
o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala si´ w wysokoÊci
trzykrotnej op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów
ustalonej na podstawie stawek, o których mowa
w art. 85 ust. 4—6.

2. Je˝eli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczone-
go lub usuni´tego bez zezwolenia drzewa jest niemo˝-
liwe, z powodu wykarczowania pnia i braku k∏ody, da-
ne do wyliczenia administracyjnej kary pieni´˝nej usta-
la si´ na podstawie informacji zebranych w toku post´-
powania administracyjnego, powi´kszajàc jà o 50 %.

3. Je˝eli ustalenie obwodu zniszczonego lub usu-
ni´tego bez zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe, z po-
wodu braku k∏ody, obwód do wyliczenia administra-
cyjnej kary pieni´˝nej ustala si´, przyjmujàc najmniej-
szy promieƒ pnia i pomniejszajàc wyliczony obwód
o 10 %.

4. Je˝eli ustalenie wielkoÊci powierzchni zniszczo-
nych lub usuni´tych bez zezwolenia krzewów nie jest
mo˝liwe, z powodu usuni´cia ga∏´zi i korzeni, wiel-
koÊç t´ przyjmuje si´ na podstawie informacji zebra-
nych w toku post´powania administracyjnego.

5. Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwa-
dratowego terenu zieleni wynoszà:

1) dla trawników — 46 z∏128);

2) dla kwietników — 395 z∏128).

6. Kary ustalone, nieuiszczone w wyznaczonym
terminie, podlegajà wraz z odsetkami za zw∏ok´ przy-
musowemu Êciàgni´ciu w trybie okreÊlonym w przepi-
sach o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Kary nie uiszcza si´ po up∏ywie 5 lat od koƒca
roku, w którym up∏ynà∏ termin jej wniesienia.

8. Stawki kar, o których mowa w ust. 5, podlegajà
z dniem 1 stycznia ka˝dego roku waloryzacji o pro-
gnozowany Êrednioroczny wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´ty w ustawie
bud˝etowej.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb nak∏adania administra-
cyjnych kar pieni´˝nych, o których mowa w art. 88
ust. 1, kierujàc si´ potrzebà przeciwdzia∏ania niszcze-
niu terenów zieleni, drzew i krzewów oraz usuwaniu
drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Art. 90. CzynnoÊci, o których mowa w art. 83—89,
w zakresie, w jakim wykonywane sà one przez wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do
nieruchomoÊci b´dàcych w∏asnoÊcià gminy, wykonu-
je starosta.

Rozdzia∏ 5

Organy ochrony przyrody

Art. 91. Organami w zakresie ochrony przyrody sà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska;

1a)132) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska;

2) wojewoda;

2a)133) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska;

3) starosta;

4) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Art. 92. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
wykonuje zadania organu administracji rzàdowej
w zakresie ochrony przyrody przy pomocy G∏ównego
Konserwatora Przyrody, b´dàcego sekretarzem lub
podsekretarzem stanu w urz´dzie obs∏ugujàcym tego
ministra.

2. G∏ównego Konserwatora Przyrody powo∏uje
i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.

Art. 93. (uchylony).134)

Art. 94.135) 1. Zadania regionalnego dyrektora
ochrony Êrodowiska w zakresie ochrony przyrody na
terenie parku narodowego wykonuje dyrektor tego
parku.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska jest or-
ganem wy˝szego stopnia w stosunku do dyrektora par-
ku narodowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 95. Organami opiniodawczo-doradczymi
w zakresie ochrony przyrody sà:

1) Paƒstwowa Rada Ochrony Przyrody, dzia∏ajàca
przy ministrze w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska;

2)136) regionalna rada ochrony przyrody, dzia∏ajàca
przy regionalnym dyrektorze ochrony Êrodowiska;

3) rada naukowa parku narodowego, dzia∏ajàca przy
dyrektorze parku narodowego;

4) rada parku krajobrazowego lub rada zespo∏u par-
ków krajobrazowych, dzia∏ajàca przy dyrektorze
parku krajobrazowego lub dyrektorze zespo∏u par-
ków krajobrazowych.

Art. 96. 1. Cz∏onków Paƒstwowej Rady Ochrony
Przyrody w liczbie 40 na kadencj´ trwajàcà 5 lat powo-
∏uje, w drodze zarzàdzenia, minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska spoÊród dzia∏ajàcych na rzecz
ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i or-
ganizacji ekologicznych.

———————
132) Dodany przez art. 150 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 18.
133) Dodany przez art. 150 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 18.
134) Przez art. 150 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 18.
135) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
136) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 12 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.

———————
131) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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2. Paƒstwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze
swojego grona przewodniczàcego i zast´pców oraz
uchwala regulamin dzia∏ania.

3. Do zadaƒ Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody
nale˝y w szczególnoÊci:

1) ocena realizacji ustawy;

2) opiniowanie strategii, planów i programów doty-
czàcych ochrony przyrody;

3) ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrów-
nowa˝onego u˝ytkowania ró˝norodnoÊci biolo-
gicznej;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczà-
cych ochrony przyrody;

5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach
ochrony przyrody;

6) popularyzowanie ochrony przyrody.

4. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Paƒstwowej
Rady Ochrony Przyrody sà pokrywane z bud˝etu paƒ-
stwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska.

Art. 97.137) 1. Cz∏onków regionalnej rady ochrony
przyrody, w liczbie od 20 do 30 na kadencj´ trwajàcà
5 lat powo∏uje, w drodze zarzàdzenia, regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska spoÊród dzia∏ajàcych na
rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, prakty-
ki, organizacji ekologicznych i Paƒstwowego Gospo-
darstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe oraz sejmiku woje-
wództwa.

2. Regionalna rada ochrony przyrody wybiera ze
swojego grona przewodniczàcego i zast´pców oraz
uchwala regulamin dzia∏ania.

3. Do zadaƒ regionalnej rady ochrony przyrody
nale˝y w szczególnoÊci:

1) ocena realizacji zadaƒ w zakresie ochrony przyro-
dy;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakre-
sie ochrony przyrody wydawanych przez regional-
nego dyrektora ochrony Êrodowiska;

3) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach
ochrony przyrody;

4) opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódz-
kich w zakresie ochrony przyrody.

4. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià regionalnej ra-
dy ochrony przyrody sà pokrywane ze Êrodków regio-
nalnego dyrektora ochrony Êrodowiska.

Art. 98. 1. Cz∏onków rady naukowej parku narodo-
wego w liczbie od 10 do 20 na kadencj´ trwajàcà 5 lat
powo∏uje, w drodze zarzàdzenia, minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska spoÊród dzia∏ajàcych na rzecz

ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i or-
ganizacji ekologicznych oraz w∏aÊciwych miejscowo
samorzàdów wojewódzkich i samorzàdów gminnych.

2. Rada naukowa parku narodowego wybiera ze
swojego grona przewodniczàcego i zast´pc´ oraz
uchwala regulamin dzia∏ania.

3. Do zadaƒ rady naukowej parku narodowego na-
le˝y w szczególnoÊci:

1) ocena stanu zasobów, tworów i sk∏adników przy-
rody;

2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadaƒ
ochronnych;

3) ocena realizacji ustaleƒ planu ochrony, rocznych
zadaƒ ochronnych i skutecznoÊci zabiegów
ochronnych;

4) opiniowanie programów badawczych i nauko-
wych w zakresie ochrony przyrody;

5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach
ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodo-
wego.

4. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rady naukowej
parku narodowego sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci przeznaczonej na dzia∏alnoÊç parków narodo-
wych.

Art. 99. 1.138) Cz∏onków rady parku krajobrazowe-
go lub rady zespo∏u parków krajobrazowych w liczbie
od 10 do 20 na kadencj´ trwajàcà 5 lat powo∏uje za-
rzàd województwa spoÊród dzia∏ajàcych na rzecz
ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i or-
ganizacji ekologicznych oraz przedstawicieli w∏aÊci-
wych miejscowo jednostek samorzàdu województwa,
samorzàdu gminnego i organizacji gospodarczych.

2.138) Cz∏onków rady parku krajobrazowego lub ra-
dy zespo∏u parków krajobrazowych po∏o˝onych na te-
renie kilku województw powo∏uje zarzàd wojewódz-
twa, na którego obszarze znajduje si´ najwi´ksza
cz´Êç parku lub zespo∏u parków, w porozumieniu
z pozosta∏ymi zarzàdami województw.

3. Rada parku krajobrazowego lub rada zespo∏u
parków krajobrazowych wybiera ze swojego grona
przewodniczàcego i zast´pców oraz uchwala regula-
min dzia∏ania.

4. Do zadaƒ rady parku krajobrazowego lub rady
zespo∏u parków krajobrazowych nale˝y w szczególno-
Êci:

1) ocena stanu zasobów, tworów i sk∏adników przy-
rody, wartoÊci kulturowych oraz ustaleƒ progra-
mów ochrony przyrody;

2) opiniowanie projektu planu ochrony;

3) ocena realizacji ustaleƒ planu ochrony i innych za-
daƒ z zakresu ochrony przyrody;

———————
137) W brzmieniu ustalonym przez art. 150 pkt 13 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.

———————
138) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.
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4) opiniowanie i ocena realizacji projektów i progra-
mów dzia∏alnoÊci parku krajobrazowego lub ze-
spo∏u parków krajobrazowych w zakresie ochrony
przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

5.139) Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rady parku
krajobrazowego lub rady zespo∏u parków krajobrazo-
wych sà pokrywane z bud˝etu w∏aÊciwego wojewódz-
twa.

Art. 100. Cz∏onkom organów opiniodawczo-dorad-
czych, o których mowa w art. 95, zamieszka∏ym poza
miejscowoÊcià, w której odbywa si´ posiedzenie, przy-
s∏ugujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y i noclegów
na zasadach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych
wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝eto-
wej, z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, wy-
danych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Rozdzia∏ 6

S∏u˝by ochrony przyrody

Art. 101. 1. Parkiem narodowym zarzàdza dyrektor
parku narodowego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska powo-
∏uje dyrektora parku narodowego na okres 5 lat spo-
Êród kandydatów wy∏onionych w drodze konkursu.

3. Do konkursu mogà przystàpiç wy∏àcznie osoby
posiadajàce:

1) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych na jednym
z nast´pujàcych kierunków:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leÊnictwo,

e) ochrona Êrodowiska,

f) rolnictwo,

g)140) architektura krajobrazu,

h)140) zootechnika;

2) co najmniej dziesi´cioletni sta˝ pracy w zawodzie
zgodnym z kierunkiem studiów, o których mowa
w pkt 1, w tym trzyletni sta˝ pracy na stanowisku
kierowniczym.

4. W celu przeprowadzenia konkursu minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska powo∏uje komisj´ konkur-
sowà w sk∏adzie:

1) dwóch pracowników urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska;

2) dwóch przedstawicieli Paƒstwowej Rady Ochrony
Przyrody;

3) przedstawiciel marsza∏ka województwa w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na siedzib´ dyrekcji parku narodo-
wego.

5. W toku konkursu sprawdzeniu podlegajà wie-
dza i predyspozycje niezb´dne do wykonywania za-
daƒ dyrektora parku narodowego oraz umiej´tnoÊci
kierownicze.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób og∏aszania, organi-
zacj´ i tryb przeprowadzania konkursu oraz zadania
komisji konkursowej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
potrzeb´ sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz
wszechstronnej oceny kwalifikacji kandydatów.

Art. 102. 1. Dyrektor parku narodowego reprezen-
tuje Skarb Paƒstwa w stosunkach cywilnoprawnych
w zakresie zarzàdzanego mienia parku narodowego.

2. Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia
planu ochrony oraz wydaje zarzàdzenia okreÊlajàce
sposoby korzystania z obszarów parku narodowego
w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych.

3. Dyrektor parku narodowego ma prawo prowa-
dzenia post´powania w sprawach o wykroczenia oraz
udzia∏u w rozprawach przed sàdami powszechnymi
w charakterze oskar˝yciela publicznego i wnoszenia
odwo∏aƒ od postanowieƒ i orzeczeƒ tych sàdów
w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.

4. Do wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 3, dyrektor parku narodowego mo˝e upowa˝-
niç funkcjonariusza Stra˝y Parku.

5. Do dyrektora parku narodowego nale˝à odpo-
wiednio zadania i kompetencje okreÊlone 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 wrzeÊnia 1991 r. o lasach.

6. Dyrektor parku narodowego wspó∏pracuje
z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej
w zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ usta-
wowych.

Art. 103. 1. Zadania zwiàzane z ochronà przyrody,
badaniami naukowymi i dzia∏alnoÊcià edukacyjnà,
a tak˝e ochronà mienia parku narodowego oraz zwal-
czaniem przest´pstw i wykroczeƒ w zakresie ochrony
przyrody na terenie parku narodowego wykonuje
S∏u˝ba Parku Narodowego.

2. Do zadaƒ S∏u˝by Parku Narodowego nale˝y:

1) realizacja ustaleƒ planów ochrony i zadaƒ ochron-
nych;

2) informowanie i promocja w zakresie ochrony
przyrody, w tym prowadzenie muzeum przyrodni-
czego, oÊrodków informacji i edukacji oraz publi-
kowanie materia∏ów informacyjnych i promocyj-
nych;

———————
139) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.
140) Dodana przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
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3) prowadzenie badaƒ naukowych w celu okreÊlenia
metod i sposobów ochrony przyrody, skuteczno-
Êci dzia∏aƒ ochronnych oraz rozpoznawania ró˝no-
rodnoÊci biologicznej;

4) utrzymywanie w nale˝ytym stanie infrastruktury
technicznej zarzàdzanej przez park narodowy;

5) udost´pnianie parku narodowego do celów na-
ukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycz-
nych i sportowych.

3. (uchylony).141)

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kieru-
jàc si´ potrzebà doboru w S∏u˝bach Parków Narodo-
wych osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stanowiska
oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spe∏niaç
pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowi-
skach w S∏u˝bach Parków Narodowych, z uwzgl´dnie-
niem wykszta∏cenia i sta˝u pracy.

Art. 104. 1. Pracownikom S∏u˝by Parku Narodowe-
go przys∏uguje:

1) bezp∏atne umundurowanie, które noszà przy wy-
konywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych;

2) bezp∏atne mieszkanie, je˝eli stanowisko oraz cha-
rakter pracy sà zwiàzane z koniecznoÊcià zamiesz-
kania w miejscu jej wykonywania.

2. Pracownicy S∏u˝by Parku Narodowego przy wy-
konywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych korzystajà z ochro-
ny prawnej przewidzianej w przepisach prawa karne-
go dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Bezp∏atne mieszkanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, przys∏uguje pracownikom zatrudnionym na sta-
nowiskach:

1) dyrektora parku;

2) zast´pcy dyrektora parku;

3) g∏ównego ksi´gowego;

4) g∏ównego specjalisty do spraw ochrony przyrody;

5) kierownika pracowni naukowo-edukacyjnej;

6) g∏ównego specjalisty do spraw udost´pniania
parku;

7) nadleÊniczego;

8) konserwatora obr´bu ochronnego;

9) leÊniczego;

10) konserwatora obwodu ochronnego;

11) podleÊniczego;

12) starszego stra˝nika;

13) stra˝nika;

14) kierownika oÊrodka hodowli zwierzàt;

15) kierownika szkó∏ki leÊnej;

16) komendanta Stra˝y Parku;

17) zast´pcy komendanta Stra˝y Parku;

18) dowódcy grupy terenowej Stra˝y Parku;

19) starszego stra˝nika Stra˝y Parku;

20) stra˝nika Stra˝y Parku.

4. Przez bezp∏atne mieszkanie nale˝y rozumieç
przydzielony pracownikowi lokal mieszkalny w bu-
dynku wielorodzinnym lub jednorodzinnym, za które-
go u˝ywanie pracownik nie wnosi op∏at.

5. Cz∏onkami rodziny pracownika, których uwzgl´d-
nia si´ przy przydziale lokalu mieszkalnego, sà pozosta-
jàcy z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie do-
mowym:

1) ma∏˝onek;

2) dzieci (w∏asne lub ma∏˝onka, przysposobione lub
przyj´te na wychowanie w ramach rodziny zast´p-
czej) pozostajàce na jego utrzymaniu, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do ukoƒczenia przez nie 25 lat;

3) rodzice pracownika i jego ma∏˝onka b´dàcy na je-
go wy∏àcznym utrzymaniu lub je˝eli ze wzgl´du na
wiek albo inwalidztwo, albo inne okolicznoÊci sà
niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodzi-
ców uwa˝a si´ równie˝ ojczyma i macoch´ oraz
osoby przysposabiajàce.

6. Bezp∏atne mieszkanie przydziela si´ pracowni-
kowi S∏u˝by Parku Narodowego na jego wniosek, któ-
ry zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres wnioskodawcy;

2) dat´ i miejsce zatrudnienia;

3) liczb´ i stopieƒ pokrewieƒstwa osób, o których
mowa w ust. 5.

7. Bezp∏atne mieszkanie przydziela si´ z zasobów
mieszkaniowych parku narodowego.

8. Bezp∏atne mieszkanie przydziela si´ na czas za-
trudnienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 3.

9. Bezp∏atne mieszkanie przydziela si´ na podsta-
wie umowy zawieranej:

1) z dyrektorem parku narodowego — przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska;

2) z pracownikiem S∏u˝by Parku Narodowego —
przez dyrektora parku narodowego.

10. W umowie, o której mowa w ust. 9, ustala si´:

1) szczegó∏owe warunki korzystania z bezp∏atnego
mieszkania;

2) termin zwolnienia bezp∏atnego mieszkania, nie
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy od dnia ustania zatrudnie-
nia na stanowisku uprawniajàcym do bezp∏atnego
mieszkania;

———————
141) Przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3) sposób zwalniania bezp∏atnego mieszkania przez
pracownika S∏u˝by Parku Narodowego przecho-
dzàcego na emerytur´ lub rent´ oraz mo˝liwoÊç
przydzielenia lokalu zamiennego.

11. Pracownik S∏u˝by Parku Narodowego zwalnia
bezp∏atne mieszkanie wraz ze wszystkimi osobami
pozostajàcymi z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym.

12. W razie braku mo˝liwoÊci przydzia∏u bezp∏at-
nego mieszkania lub zamieszkiwania, za zgodà dyrek-
tora parku narodowego albo ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, przez pracownika S∏u˝by Parku
Narodowego w mieszkaniu stanowiàcym w∏asnoÊç
tego pracownika, przys∏uguje pracownikowi ekwiwa-
lent za niewykorzystywanie bezp∏atnego mieszkania.

13. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, przy-
znaje si´ uprawnionemu pracownikowi S∏u˝by Parku
Narodowego na jego wniosek, do którego za∏àcza
oÊwiadczenie o liczbie i stopniu pokrewieƒstwa osób
pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie domo-
wym.

14. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, pra-
cownikowi S∏u˝by Parku Narodowego oblicza dyrek-
tor parku narodowego, a dyrektorowi parku narodo-
wego — minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
przyjmujàc iloczyn Êredniej stawki czynszu w stosun-
kach najmu w danej miejscowoÊci i wielkoÊci norma-
tywnej powierzchni u˝ytkowej przys∏ugujàcej pracow-
nikowi.

15. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, jest wy-
p∏acany ka˝dego miesiàca ∏àcznie z wynagrodzeniem.

16. Na potrzeby obliczenia i wyp∏aty ekwiwalentu
za niewykorzystywanie bezp∏atnego mieszkania usta-
la si´ nast´pujàce wielkoÊci normatywnej powierzch-
ni u˝ytkowej w przeliczeniu na liczb´ osób pozostajà-
cych z pracownikiem S∏u˝by 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 wi´cej osób.

17. WielkoÊç normatywnej powierzchni u˝ytkowej
podwy˝sza si´ o 10 m2, je˝eli w lokalu mieszka osoba
niepe∏nosprawna, wymagajàca do poruszania si´
wózka inwalidzkiego.

18. W przypadku gdy uprawnienia do bezp∏atnego
mieszkania przys∏ugujà dwu lub wi´cej osobom pozo-
stajàcym we wspólnym gospodarstwie domowym,
przydziela si´ jedno bezp∏atne mieszkanie, o którym
mowa w ust. 3, albo przyznaje si´ jeden ekwiwalent,
o którym mowa w ust. 12.

19. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, dla pracowników S∏u˝b
Parków Narodowych wzór legitymacji s∏u˝bowej,
wzory umundurowania oraz oznak s∏u˝bowych dla
poszczególnych stanowisk, w tym odpowiedni wzór
umundurowania wyjÊciowego i polowego na pory ro-
ku, kolor i wzór przedmiotów uzupe∏niajàcych mun-
dury, wzór or∏a umieszczanego na czapkach, a tak˝e
okresy u˝ytkowania cz´Êci umundurowania, kierujàc
si´ potrzebà zapewnienia pracownikom S∏u˝b Parków
Narodowych odpowiednich warunków do wykony-
wania zadaƒ wymagajàcych przebywania w terenie
w ró˝nych porach roku oraz potrzebà rozró˝nienia
cech umundurowania pracowników zatrudnionych na
poszczególnych stanowiskach.

Art. 105. 1. Parkiem krajobrazowym kieruje dyrek-
tor parku krajobrazowego.

2.142) Dyrektora parku krajobrazowego powo∏uje
zarzàd województwa, po zasi´gni´ciu opinii regional-
nej rady ochrony przyrody.

3.142) Dyrektora parku krajobrazowego po∏o˝one-
go na terenie kilku województw powo∏uje zarzàd wo-
jewództwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ parku,
w porozumieniu z pozosta∏ymi zarzàdami woje-
wództw.

4. Do zadaƒ dyrektora parku krajobrazowego nale-
˝y:

1) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartoÊci historycznych i kulturowych;

2) organizacja dzia∏alnoÊci edukacyjnej, turystycznej
oraz rekreacyjnej;

3) (uchylony);143)

4) wspó∏dzia∏anie w zakresie ochrony przyrody z jed-
nostkami organizacyjnymi oraz osobami prawny-
mi i fizycznymi;

5) sk∏adanie wniosków do miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczàcych za-
gospodarowania przestrzennego obszarów wcho-
dzàcych w sk∏ad parku krajobrazowego.

5. Na terenie zarzàdzanym przez Paƒstwowe 
Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe, znajdujàcym
si´ w granicach parku krajobrazowego, zadania w za-
kresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miej-
scowy nadleÊniczy, zgodnie z ustaleniami planu
ochrony parku krajobrazowego, uwzgl´dnionym
w planie urzàdzenia lasu.

Art. 106. 1. W celu kierowania parkami krajobrazo-
wymi mogà byç tworzone zespo∏y parków krajobrazo-
wych, jako jednostki bud˝etowe w rozumieniu przepi-
sów o finansach publicznych.

2. Do dyrektora zespo∏u parków krajobrazowych
stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce dyrekto-
ra parku krajobrazowego.
———————
142) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.
143) Przez art. 21 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 26.
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Art. 107. 1. Zadania z zakresu ochrony przyrody,
walorów krajobrazowych, wartoÊci historycznych
i kulturowych oraz dzia∏alnoÊci edukacyjnej na terenie
parku krajobrazowego wykonuje S∏u˝ba Parku Krajo-
brazowego.

2. Do zadaƒ S∏u˝by Parku Krajobrazowego nale˝y:

1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stano-
wisk roÊlin, zwierzàt i grzybów obj´tych ochronà
gatunkowà oraz ich siedlisk, a tak˝e zas∏ugujà-
cych na ochron´ tworów i sk∏adników przyrody
nieo˝ywionej;

2) identyfikacja i ocena istniejàcych i potencjalnych
zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych parku 
krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmo-
wanie dzia∏aƒ majàcych na celu eliminowanie lub
ograniczanie tych zagro˝eƒ i ich skutków, a tak˝e
innych dzia∏aƒ w celu poprawy funkcjonowania
i ochrony parku krajobrazowego;

3) gromadzenie dokumentacji dotyczàcej przyrody
oraz wartoÊci historycznych, kulturowych i etno-
graficznych;

4) realizacja zadaƒ zwiàzanych z ochronà innych
form ochrony przyrody w granicach parku krajo-
brazowego;

5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywajàcych na obszarach podlegajà-
cych ochronie oraz w miejscach, w których znaj-
dujà si´ twory i sk∏adniki przyrody obj´te formami
ochrony przyrody;

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szko∏ach
i wÊród miejscowego spo∏eczeƒstwa, a tak˝e pro-
mowanie wartoÊci przyrodniczych, historycznych,
kulturowych i turystycznych parku krajobrazowe-
go;

7) wspó∏praca z samorzàdami, zarzàdcami obszarów
parku krajobrazowego, organizacjami ekologicz-
nymi i z innymi podmiotami, majàcymi zwiàzek
z ochronà parku krajobrazowego.

3. (uchylony).144)

4. Pracownik S∏u˝by Parku Krajobrazowego ma
prawo do legitymowania osób naruszajàcych przepi-
sy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania
dokumentu pozwalajàcego na ustalenie to˝samoÊci
— zwracania si´ do Policji lub innych w∏aÊciwych or-
ganów o ustalenie to˝samoÊci.

5. Pracownik S∏u˝by Parku Krajobrazowego otrzy-
muje bezp∏atne umundurowanie, które obowiàzkowo
nosi przy wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kieru-
jàc si´ potrzebà doboru w S∏u˝bach Parków Krajobra-
zowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sta-
nowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powin-
ni spe∏niaç pracownicy zatrudnieni na poszczegól-
nych stanowiskach w S∏u˝bach Parków Krajobrazo-
wych, z uwzgl´dnieniem wykszta∏cenia i sta˝u pracy.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dla pracowników S∏u˝b Par-
ków Krajobrazowych wzór legitymacji s∏u˝bowej,
wzory umundurowania oraz oznak s∏u˝bowych dla
poszczególnych stanowisk, w tym odpowiedni wzór
umundurowania wyjÊciowego i polowego na pory ro-
ku, kolor i wzór przedmiotów uzupe∏niajàcych mun-
dury, wzór or∏a umieszczanego na czapce, a tak˝e
okresy u˝ytkowania cz´Êci umundurowania, kierujàc
si´ potrzebà zapewnienia pracownikom S∏u˝b Parków
Krajobrazowych odpowiednich warunków do wyko-
nywania zadaƒ, wymagajàcych przebywania w tere-
nie w ró˝nych porach roku, oraz potrzebà rozró˝nienia
cech umundurowania pracowników zatrudnionych na
poszczególnych stanowiskach.

Rozdzia∏ 7

Zwalczanie przest´pstw i wykroczeƒ na obszarach
chronionych

Art. 108. 1. W parkach narodowych zadania zwià-
zane z ochronà mienia oraz zwalczaniem przest´pstw
i wykroczeƒ w zakresie ochrony przyrody wykonujà
funkcjonariusze Stra˝y Parku zaliczani do S∏u˝by Par-
ku Narodowego.

2. Funkcjonariuszem Stra˝y Parku mo˝e byç oso-
ba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ukoƒczy∏a 21 lat;

3) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

4) nie zosta∏a pozbawiona praw publicznych;

5) posiada co najmniej wykszta∏cenie Êrednie;

6) posiada nienagannà opini´ w∏aÊciwego miejsco-
wo komendanta Policji;

7) posiada odpowiedni stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem psycholo-
gicznym;

8) nie by∏a karana za przest´pstwa.

3. Koszty orzeczenia, o którym mowa w ust. 2
pkt 7, ponosi osoba kandydujàca na funkcjonariusza
Stra˝y Parku.

4. Funkcjonariusz Stra˝y Parku podlega co 5 lat
okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym,
potwierdzonym orzeczeniem.

5. Funkcjonariusz Stra˝y Parku przy wykonywaniu
zadaƒ, o których mowa w ust. 1, ma prawo do:

1) legitymowania osób podejrzanych o pope∏nienie
przest´pstwa lub wykroczenia oraz Êwiadków
przest´pstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia
ich to˝samoÊci;

2) kontroli dowodów wniesienia op∏at, o których mo-
wa w art. 12 ust. 3;

3) zatrzymywania i przekazywania Policji lub innym
w∏aÊciwym organom osób w przypadku uzasad-
nionego podejrzenia pope∏nienia przest´pstwa
lub wykroczenia;

———————
144) Przez art. 21 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 26.
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4) zatrzymywania i dokonywania kontroli Êrodków
transportu w celu sprawdzenia ich ∏adunku oraz
przeglàdania zawartoÊci baga˝y w razie zaistnie-
nia uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia prze-
st´pstwa lub wykroczenia;

5) przeszukiwania pomieszczeƒ i innych miejsc
w przypadkach uzasadnionego podejrzenia pope∏-
nienia przest´pstwa lub wykroczenia;

6) zabezpieczenia jako dowodów rzeczowych, za po-
kwitowaniem, przedmiotów pochodzàcych z prze-
st´pstwa lub wykroczenia, a tak˝e narz´dzi i Êrod-
ków s∏u˝àcych do ich pope∏nienia;

7) kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, doku-
mentów w zakresie legalnoÊci posiadania tworów
lub sk∏adników przyrody i obrotu nimi, pochodzà-
cych z obszaru parku narodowego;

8) kontroli podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà na obszarze parku narodowego w za-
kresie przestrzegania przepisów ustawy.

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, przys∏u-
gujà dyrektorowi parku narodowego, jego zast´pcy,
nadleÊniczemu, konserwatorowi obr´bu ochronne-
go, leÊniczemu, konserwatorowi obwodu ochronne-
go, podleÊniczemu, starszemu stra˝nikowi i stra˝ni-
kowi.

7. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3—8,
funkcjonariusz Stra˝y Parku ma prawo wykonywaç
w granicach parku lub poza jego granicami w razie
uzasadnionego podejrzenia, ˝e przest´pstwo lub wy-
kroczenie zosta∏o pope∏nione na szkod´ parku naro-
dowego.

8. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 5 pkt 3—6, stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania karnego lub przepisy Kodeksu
post´powania w sprawach o wykroczenia.

9. Rada Ministrów, kierujàc si´ potrzebà ustalenia
jednolitych sposobów legitymowania i kontroli osób
pope∏niajàcych wykroczenia i przest´pstwa przeciw-
ko ochronie przyrody, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób i tryb wykonywania nast´pujàcych czyn-
noÊci:

1) dla Stra˝y Parku:

a) legitymowania osób podejrzanych o pope∏nie-
nie przest´pstwa lub wykroczenia oraz Êwiad-
ków przest´pstwa lub wykroczenia w celu usta-
lenia ich to˝samoÊci,

b) zatrzymywania osób w przypadku uzasadnio-
nego podejrzenia pope∏nienia przest´pstwa lub
wykroczenia,

c) kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, do-
kumentów dotyczàcych legalnoÊci posiadania
tworów lub sk∏adników przyrody pochodzàcych
z obszaru parku narodowego i obrotu nimi,

d) kontroli podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà na obszarze parku narodowego
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy;

2) dla S∏u˝by Parku Krajobrazowego — legitymowa-
nia osób naruszajàcych przepisy o ochronie przy-
rody, a w razie odmowy okazania dokumentu po-
zwalajàcego na ustalenie to˝samoÊci — zwracania
si´ do Policji lub innych w∏aÊciwych organów
o ustalenie ich to˝samoÊci.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres
i tryb wspó∏pracy Stra˝y Parku z Policjà oraz zakres
dzia∏aƒ Stra˝y Parku podlegajàcych kontroli Policji
i sposób sprawowania tej kontroli, kierujàc si´ potrze-
bà podejmowania wspólnych dzia∏aƒ Stra˝y Parku
z Policjà na obszarze parku narodowego w zakresie
zwalczania przest´pstw i wykroczeƒ.

Art. 108a.145) Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodar-
czej przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.146)).

Art. 109. 1. Funkcjonariusz Stra˝y Parku mo˝e sto-
sowaç wobec osób uniemo˝liwiajàcych wykonywanie
przez niego zadaƒ okreÊlonych w ustawie nast´pujàce
Êrodki przymusu bezpoÊredniego:

1) si∏´ fizycznà w postaci chwytów obezw∏adniajà-
cych oraz podobnych technik obrony lub ataku;

2) kajdanki;

3) pa∏k´ s∏u˝bowà;

4) r´czny miotacz gazu;

5) paralizator elektryczny.

2. Zastosowanie przez funkcjonariusza Stra˝y Par-
ku Êrodka przymusu bezpoÊredniego powinno odpo-
wiadaç potrzebom wynikajàcym z zaistnia∏ej sytuacji
i zmierzaç do podporzàdkowania si´ osoby polece-
niom wydanym przez funkcjonariusza.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposoby u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go, o których mowa w ust. 1, oraz przydzia∏u, przecho-
wywania i ewidencji Êrodków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—5, kierujàc si´ potrzebà okreÊlenia wa-
runków u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego
przez funkcjonariuszy Stra˝y Parku podczas realizacji
zadaƒ zwiàzanych z ochronà przyrody i mienia parku
narodowego.

Art. 110. 1. Funkcjonariusz Stra˝y Parku mo˝e byç
wyposa˝ony w broƒ bojowà oraz broƒ myÊliwskà,
a pracownik S∏u˝by Parku w broƒ myÊliwskà.

———————
145) Dodany przez art. 51 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2009 r. Nr 18, poz. 97), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
7 marca 2009 r.

146) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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2. Funkcjonariusz Stra˝y Parku mo˝e byç dopusz-
czony do pracy z bronià, je˝eli:

1) odby∏ szkolenie podstawowe dla funkcjonariuszy
Stra˝y Parku i zda∏ egzamin przed komisjà egzami-
nacyjnà;

2) zda∏ egzamin ze znajomoÊci przepisów dotyczà-
cych posiadania, u˝ywania i umiej´tnoÊci pos∏ugi-
wania si´ bronià przed komisjà, o której mowa
w art. 16 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z póên.
zm.147));

3) posiada orzeczenie lekarskie i psychologiczne
stwierdzajàce brak przeciwwskazaƒ do pracy
z bronià.

3. Broƒ bojowà i broƒ myÊliwskà dyrektor parku
narodowego nabywa na podstawie decyzji admini-
stracyjnej wydanej przez w∏aÊciwego miejscowo ko-
mendanta wojewódzkiego Policji, na wniosek dyrek-
tora parku narodowego, zgodnie z ustawà z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

4. Dyrektor parku narodowego mo˝e przydzieliç
broƒ bojowà lub broƒ myÊliwskà wraz z amunicjà
funkcjonariuszowi Stra˝y Parku.

5. Decyzj´ o wyposa˝eniu funkcjonariusza Stra˝y
Parku w broƒ bojowà lub broƒ myÊliwskà na czas pe∏-
nienia s∏u˝by podejmuje ka˝dorazowo Komendant
Stra˝y Parku.

6. Broƒ, o której mowa w ust. 4, przydziela si´
wraz ze Êwiadectwem broni.

7. Broƒ bojowà, o której mowa w ust. 4, funkcjo-
nariusz Stra˝y Parku ma prawo u˝yç w nast´pujàcych
przypadkach:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego zamachu na ˝y-
cie w∏asne lub innej osoby;

2) przeciwko osobie, która, wezwana do natychmia-
stowego porzucenia broni lub innego niebezpiecz-
nego narz´dzia, nie zastosuje si´ do tego wezwa-
nia, a jej zachowanie wskazuje na bezpoÊredni za-
miar ich u˝ycia przeciwko funkcjonariuszowi Stra-
˝y Parku lub innej osobie;

3) przeciwko osobie, która usi∏uje przemocà odebraç
broƒ palnà funkcjonariuszowi Stra˝y Parku.

8. Broƒ myÊliwskà, o której mowa w ust. 4, funk-
cjonariusz Stra˝y Parku ma prawo u˝yç w nast´pujà-
cych przypadkach:

1) w celu eliminacji lub odstraszania w granicach
parku narodowego zwierzàt stwarzajàcych rzeczy-
wiste i bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia i zdro-
wia ludzi;

2) w razie koniecznoÊci odstrza∏u, za zgodà dyrekto-
ra parku narodowego, zwierz´cia, które nie ma
szans na prze˝ycie.

9. U˝ycie broni bojowej powinno nast´powaç
w sposób wyrzàdzajàcy najmniejszà szkod´ osobie,
przeciwko której u˝yto broni, i nie mo˝e zmierzaç do
pozbawienia jej ˝ycia, a tak˝e nara˝aç na niebezpie-
czeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia innych osób.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, zakres szkolenia podsta-
wowego oraz tryb powo∏ywania komisji egzaminacyj-
nej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, kierujàc si´ potrze-
bà posiadania przez funkcjonariuszy Stra˝y Parku wie-
dzy niezb´dnej do wykonywania zadaƒ.

11. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposoby i tryb post´powania przy u˝yciu bro-
ni bojowej przez funkcjonariusza Stra˝y Parku, kieru-
jàc si´ potrzebà wykonywania zadaƒ w zakresie
ochrony przyrody i mienia parku narodowego przez
Stra˝ Parku.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej
oraz broni myÊliwskiej wraz z amunicjà, kierujàc si´
potrzebà zabezpieczenia broni bojowej oraz broni
myÊliwskiej wraz z amunicjà, b´dàcej w dyspozycji
Stra˝y Parku.

13. Przepisy dotyczàce dopuszczania, przydziela-
nia i wyposa˝ania w broƒ myÊliwskà stosuje si´ odpo-
wiednio do pracowników S∏u˝by Parku, o których mo-
wa w ust. 1.

Rozdzia∏ 8

Wykonywanie ochrony przyrody

Art. 111. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska51) sporzàdza projekt krajowej strategii ochrony
i zrównowa˝onego u˝ytkowania ró˝norodnoÊci biolo-
gicznej wraz z projektem programu dzia∏aƒ.

1a.148) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia 3 paê-
dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko, w post´powaniu, którego przedmio-
tem jest sporzàdzenie projektu krajowej strategii
ochrony i zrównowa˝onego u˝ytkowania ró˝norodno-
Êci biologicznej wraz z projektem programu dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1.

2. Krajowà strategi´ ochrony i zrównowa˝onego
u˝ytkowania ró˝norodnoÊci biologicznej, wraz z pro-
gramem dzia∏aƒ, zatwierdza, w drodze uchwa∏y, Rada
Ministrów.

Art. 112. 1. W ramach paƒstwowego monitoringu
Êrodowiska prowadzi si´ monitoring przyrodniczy
ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej.———————

147) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 195, poz. 1199.

———————
148) Dodany przez art. 150 pkt 14 ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 18.
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2.149) Monitoring przyrodniczy polega na obserwa-
cji i ocenie stanu oraz zachodzàcych zmian w sk∏adni-
kach ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej,
w tym typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
b´dàcych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem typów siedlisk przy-
rodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym,
a tak˝e na ocenie skutecznoÊci stosowanych metod
ochrony przyrody.

Art. 113. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska51) prowadzi centralny rejestr form ochrony przy-
rody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—9.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i w art. 114
ust. 2, zawierajà:

1) dat´ utworzenia lub ustanowienia formy ochrony
przyrody;

2) nazw´, je˝eli istnieje, i okreÊlenie formy ochrony
przyrody, rodzaju, typu i podtypu rezerwatu przy-
rody oraz rodzaju u˝ytku ekologicznego;

3) okreÊlenie po∏o˝enia geograficznego i administra-
cyjnego formy ochrony przyrody (obr´b ewiden-
cyjny, gmina, powiat, województwo);

4) wskazanie powierzchni, je˝eli mo˝na jà okreÊliç,
z wyszczególnieniem formy w∏asnoÊci i rodzajów
gruntów;

5) powo∏anie oznaczenia mapy obrazujàcej przebieg
granicy formy ochrony przyrody i jej otuliny;

6) opis formy ochrony przyrody;

7) oznaczenie dziennika urz´dowego, w którym zo-
sta∏ og∏oszony akt o utworzeniu lub uznaniu formy
ochrony przyrody;

8) informacj´, czy dany obszar lub obiekt albo ich
cz´Êç podlega ochronie zgodnie z prawem mi´dzy-
narodowym;

9) informacj´ o planie ochrony oraz oznaczenie
dziennika urz´dowego, w którym zosta∏ og∏oszony
akt o ustanowieniu tego planu.

3. Wyszczególnienie form w∏asnoÊci i rodzaju
gruntów, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie dotyczy
parków krajobrazowych, obszarów chronionego 
krajobrazu i zespo∏ów przyrodniczo-krajobrazowych.

4. Organ, który utworzy∏ lub ustanowi∏ form´
ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2—4 i 6—9, przesy∏a Generalnemu Dyrektorowi
Ochrony Ârodowiska55), w terminie 30 dni od dnia jej
utworzenia lub ustanowienia, kopi´ aktu o utworzeniu
lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz
informacje, o których mowa w ust. 2.

Art. 114. 1. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska57) gromadzi dokumentacj´ dotyczàcà zasobów,
tworów i sk∏adników przyrody, a w szczególnoÊci cen-
nych ze wzgl´dów naukowych tworów przyrody, sta-
nowisk chronionych gatunków roÊlin, zwierzàt i grzy-
bów, a tak˝e ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych.

2. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska57)

prowadzi rejestr form ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2—4 i 6—9, po∏o˝onych w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci na obszarze jego dzia∏ania.

3. Organ, który ustanowi∏ form´ ochrony przyro-
dy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6—9, przesy∏a
wojewodzie, w terminie 30 dni od dnia jej ustanowie-
nia, kopi´ aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej
formy ochrony przyrody oraz informacje, o których
mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1—8.

Art. 115. 1. Na obrze˝ach lub w pobli˝u form ochro-
ny przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—3
oraz 7 i 8, umieszcza si´ tablice informujàce o nazwie
form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiàzujà-
cych na obszarach lub w stosunku do tych form, a na
obrze˝ach form ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 4—6 i pkt 9, umieszcza si´ tablice in-
formujàce o nazwie formy ochrony przyrody.

2. Na obrze˝ach parku narodowego tablice, o któ-
rych mowa w ust. 1, umieszcza dyrektor parku narodo-
wego, a na obrze˝ach lub w pobli˝u form ochrony przy-
rody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2—9 — organ
sprawujàcy nadzór nad danà formà ochrony przyrody.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory tablic, o których mo-
wa w ust. 1, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia tablic,
okreÊlajàc ich kszta∏t i rozmiary, materia∏, z jakiego zo-
stanà wykonane, t∏o tablic, wielkoÊç i kolor liter w na-
pisach.

Art. 116. W przypadku przebiegu drogi publicznej
przez park narodowy lub rezerwat przyrody wyznacze-
nie miejsc parkingowych nast´puje po uzyskaniu zgo-
dy — odpowiednio — dyrektora parku narodowego
lub regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska20).

Rozdzia∏ 9

Gospodarowanie zasobami i sk∏adnikami przyrody

Art. 117. 1. Gospodarowanie zasobami dziko wy-
st´pujàcych roÊlin, zwierzàt i grzybów oraz zasobami
genetycznymi roÊlin, zwierzàt i grzybów u˝ytkowany-
mi przez cz∏owieka powinno zapewniaç ich trwa∏oÊç,
optymalnà liczebnoÊç i ochron´ ró˝norodnoÊci gene-
tycznej, w szczególnoÊci przez:

1) ochron´, utrzymanie lub racjonalne zagospodaro-
wanie naturalnych i pó∏naturalnych ekosystemów,
w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk,
klifów nadmorskich i wydm, linii brzegów wód,
dolin rzecznych, êróde∏ i êródlisk, a tak˝e rzek, je-
zior i obszarów morskich oraz siedlisk i ostoi roÊ-
lin, zwierzàt lub grzybów;

2) stworzenie warunków do rozmna˝ania i rozprze-
strzeniania zagro˝onych wygini´ciem roÊlin, zwie-
rzàt i grzybów oraz ochron´ i odtwarzanie ich sie-
dlisk i ostoi, a tak˝e ochron´ tras migracyjnych
zwierzàt.

2. Na gruntach u˝ytkowanych gospodarczo w par-
kach narodowych lub rezerwatach przyrody stosuje
si´ ochron´ krajobrazowà.

———————
149) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



Dziennik Ustaw Nr 151 — 11720 — Poz. 1220

Art. 118. 1. Prowadzenie robót polegajàcych na re-
gulacji wód oraz budowie wa∏ów przeciwpowodzio-
wych, a tak˝e robót melioracyjnych, odwodnieƒ bu-
dowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniajà-
cych stosunki wodne — na terenach o szczególnych
wartoÊciach przyrodniczych, zw∏aszcza na terenach,
na których znajdujà si´ skupienia roÊlinnoÊci o szcze-
gólnej wartoÊci z punktu widzenia przyrodniczego, te-
renach o walorach krajobrazowych i ekologicznych,
terenach masowych l´gów ptactwa, wyst´powania
skupieƒ gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk,
przep∏awek i miejsc masowej migracji ryb i innych or-
ganizmów wodnych, nast´puje na podstawie decyzji
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska63), który
ustala warunki prowadzenia robót.

2. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, nast´-
puje przed uzyskaniem pozwolenia na budow´ na
podstawie rozdzia∏u 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z póên. zm.150)).

Art. 119. Zabrania si´ wznoszenia w pobli˝u mo-
rza, jezior i innych zbiorników wodnych, rzek i kana-
∏ów obiektów budowlanych uniemo˝liwiajàcych lub
utrudniajàcych ludziom i dziko wyst´pujàcym zwie-
rz´tom dost´p do wody, z wyjàtkiem obiektów s∏u˝à-
cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybac-
kiej oraz zwiàzanych z bezpieczeƒstwem powszech-
nym i obronnoÊcià kraju.

Art. 119a.151) 1. Zabrania si´ rozmna˝ania zwierzàt
uzyskanych w wyniku krzy˝owania i krzy˝owania zwie-
rzàt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b i w art. 120
ust. 1, oraz zwierzàt ∏ownych, ze zwierz´tami z innych
gatunków, a tak˝e ze zwierz´tami z form i odmian ho-
dowlanych, bez zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, powinien zawieraç odpowiednio:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) cel wykonania wnioskowanych dzia∏aƒ;

3) nazw´ gatunku lub gatunków, w j´zyku ∏aciƒskim
i polskim, je˝eli polska nazwa istnieje, których b´-
dà dotyczyç dzia∏ania;

4) liczb´ osobników, których dotyczy wniosek;

5) okreÊlenie miejsca i czasu wykonania dzia∏aƒ;

6) Êwiadectwo pochodzenia;

7) opini´ lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne po-
wiatowego lekarza weterynarii stwierdzajàce spe∏-
nienie przez wnioskodawc´ warunków przetrzy-
mywania gatunków, odpowiadajàcych ich potrze-
bom biologicznym.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) nazw´ gatunku lub gatunków, w j´zyku ∏aciƒskim
i polskim, je˝eli polska nazwa istnieje, których b´-
dà dotyczyç dzia∏ania;

3) liczb´ osobników, których dotyczy zezwolenie;

4) okreÊlenie miejsca i czasu oraz warunków wyko-
nania dzia∏aƒ, których dotyczy zezwolenie;

5) okreÊlenie terminu z∏o˝enia informacji o wykorzy-
staniu zezwolenia.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska:

1) odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli wnioskodawca by∏ skazany prawo-
mocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo majàce
zwiàzek z przewo˝eniem przez granic´ paƒstwa,
przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, roz-
mna˝aniem i sprzeda˝à na terenie kraju gatunków,
o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b i w art. 120
ust. 1, oraz zwierzàt ∏ownych, w okresie 3 lat od
dnia uprawomocnienia si´ wyroku;

2) mo˝e odmówiç wydania zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, je˝eli wnioskowana czynnoÊç
stwarza zagro˝enie dla rodzimych gatunków lub
siedlisk przyrodniczych.

5. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska cofa
zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, je˝eli:

1) po wydaniu zezwolenia zostanà ujawnione oko-
licznoÊci, o których mowa w ust. 4, uzasadniajàce
odmow´ wydania zezwolenia;

2) zezwolenie zosta∏o u˝yte niezgodnie z warunkami
w nim zawartymi.

Art. 120. 1.152) Zabrania si´ wprowadzania do Êro-
dowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym
Êrodowisku roÊlin, zwierzàt lub grzybów gatunków
obcych.

2.152) Sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie,
prowadzenie hodowli, rozmna˝anie i sprzeda˝ na te-
renie kraju roÊlin, zwierzàt lub grzybów gatunków ob-
cych, które w przypadku uwolnienia do Êrodowiska
przyrodniczego mogà zagroziç rodzimym gatunkom
lub siedliskom przyrodniczym, wymaga zezwolenia
Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska.

2a.153) Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wyda-
je si´ na wniosek, o którym mowa w ust. 2b, po zasi´g-
ni´ciu opinii Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody, wy-
ra˝onej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wnios-
ku.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914,
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31,
poz. 206.

151) Dodany przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.

———————
152) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
153) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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2b.153) Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 2, powinien zawieraç odpowiednio:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´, siedzib´ i adres
wnioskodawcy;

2) cel wykonania wnioskowanych czynnoÊci;

3) opis czynnoÊci, której dotyczy wniosek;

4) nazw´ gatunku lub gatunków, w j´zyku ∏aciƒskim
i polskim, je˝eli polska nazwa istnieje, których b´-
dà dotyczyç czynnoÊci;

5) liczb´ lub iloÊç osobników, których dotyczy wnio-
sek, o ile jest to mo˝liwe do ustalenia;

6) okreÊlenie warunków, miejsca i czasu wykonania
czynnoÊci;

7) Êwiadectwo pochodzenia;

8) opini´ lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne po-
wiatowego lekarza weterynarii stwierdzajàce spe∏-
nienie przez wnioskodawc´ warunków przetrzy-
mywania gatunków, odpowiadajàcych ich potrze-
bom biologicznym.

2c.153) Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, za-
wiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ wnios-
kodawcy;

2) nazw´ gatunku lub gatunków, których b´dà doty-
czyç czynnoÊci, w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, je˝e-
li polska nazwa istnieje;

3) liczb´ lub iloÊç osobników, których dotyczy zezwo-
lenie, o ile jest to mo˝liwe do ustalenia;

4) opis czynnoÊci, na które wydaje si´ zezwolenie;

5) okreÊlenie warunków, miejsca i czasu wykonania
czynnoÊci, których dotyczy zezwolenie;

6) okreÊlenie terminu z∏o˝enia informacji o wykorzy-
staniu zezwolenia.

2d.153) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska:

1) odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa
w ust. 2, je˝eli wnioskodawca by∏ skazany prawo-
mocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo majàce
zwiàzek z przewo˝eniem przez granic´ paƒstwa,
przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, roz-
mna˝aniem i sprzeda˝à na terenie kraju roÊlin,
zwierzàt lub grzybów gatunków obcych, w okresie
3 lat od dnia uprawomocnienia si´ wyroku;

2) mo˝e odmówiç wydania zezwolenia, o którym
mowa w ust. 2, je˝eli wnioskowana czynnoÊç
stwarza zagro˝enie dla rodzimych gatunków lub
siedlisk przyrodniczych.

2e.153) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, je˝eli:

1) po wydaniu zezwolenia zostanà ujawnione oko-
licznoÊci, o których mowa w ust. 2d, uzasadniajà-
ce odmow´ wydania zezwolenia;

2) zezwolenie zosta∏o u˝yte niezgodnie z warunkami
w nim zawartymi.

2f.153) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, list´ roÊ-
lin, zwierzàt i grzybów gatunków obcych, które
w przypadku uwolnienia do Êrodowiska przyrodnicze-
go mogà zagroziç gatunkom rodzimym lub siedli-
skom przyrodniczym, kierujàc si´ potrzebà zapewnie-
nia ciàg∏oÊci istnienia i ochrony ró˝norodnoÊci rodzi-
mych gatunków roÊlin, zwierzàt lub grzybów.

3.154) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do gatun-
ków ryb, na których wprowadzanie jest wymagane ze-
zwolenie ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa,
wydawane na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z póên. zm.155)) albo art. 29 ustawy
z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie (Dz. U. Nr 62,
poz. 574, z póên. zm.156)).

4. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, z wyjàtkiem
gatunków, które w przypadku uwolnienia do Êrodowi-
ska przyrodniczego mogà zagroziç gatunkom rodzi-
mym lub siedliskom przyrodniczym, nie stosuje si´
do wprowadzania do Êrodowiska przyrodniczego
i przemieszczania w tym Êrodowisku roÊlin:157)

1) przy zak∏adaniu i utrzymywaniu terenów zieleni
oraz zak∏adaniu i utrzymywaniu zadrzewieƒ poza
lasami i obszarami obj´tymi formami ochrony
przyrody;

2) wykorzystywanych w ramach racjonalnej gospo-
darki leÊnej i rolnej.

Art. 121. 1. Gospodarowanie zasobami przyrody
nieo˝ywionej powinno byç prowadzone w sposób za-
pewniajàcy ochron´ innych zasobów, tworów i sk∏ad-
ników przyrody, oszcz´dne u˝ytkowanie przestrzeni
oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i sk∏ad-
ników przyrody nieo˝ywionej, w tym profili geolo-
gicznych i glebowych, jaskiƒ, turni, ska∏ek, g∏azów
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wod-
nych, êróde∏ i wodospadów, elementów dna morza,
wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a tak˝e
miejsc wyst´powania kopalnych szczàtków roÊlin
i zwierzàt.

2. Wywóz za granic´ meteorytów i kopalnych
szczàtków roÊlin i zwierzàt wymaga zezwolenia Gene-
ralnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska55).

———————
154) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
155) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087
i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r.
Nr 92, poz. 753.

156) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 92, poz. 753.

157) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 48 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 2.
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Art. 122. 1. Kto dokona odkrycia kopalnych szczàt-
ków roÊlin lub zwierzàt, jest obowiàzany powiadomiç
o tym niezw∏ocznie regionalnego dyrektora ochrony
Êrodowiska63), a je˝eli nie jest to mo˝liwe — w∏aÊci-
wego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obo-
wiàzany przekazaç niezw∏ocznie regionalnemu dyrek-
torowi ochrony Êrodowiska63) zawiadomienie, o któ-
rym mowa w ust. 1.

3. Je˝eli regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska63) ustali, ˝e odkryte kopalne szczàtki roÊlin lub
zwierzàt sà cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum
lub placówki naukowej.

Art. 123. 1. Wojewoda dokonuje kontroli przestrze-
gania przepisów o ochronie przyrody w trakcie go-
spodarczego wykorzystania zasobów i sk∏adników
przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby
prawne i fizyczne.

2. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane przez oso-
by posiadajàce imienne upowa˝nienie wydane przez
wojewod´.

3. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 2, zawie-
ra wskazanie osoby upowa˝nionej do wykonywania
czynnoÊci, miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy
prawnej do jej wykonywania.

4. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest obowià-
zana okazaç upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 2.

5. Osoby upowa˝nione do wykonywania czynno-
Êci kontrolnych majà prawo do:

1) wst´pu na teren nale˝àcy do podmiotu kontrolo-
wanego;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli;

3) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmio-
tem kontroli, sporzàdzania z nich odpisów, wycià-
gów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumen-
tów.

6. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne sporzà-
dza z tych czynnoÊci protokó∏.

7. Protokó∏ podpisuje osoba wykonujàca czynno-
Êci kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

8. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez podmiot kontrolowany, protokó∏ podpisuje tylko
osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne, dokonujàc
w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisa-
nia protoko∏u przez podmiot kontrolowany.

9. Wst´p oraz wykonywanie czynnoÊci kontrol-
nych nast´pujà w obecnoÊci w∏aÊciciela lub posiada-
cza nieruchomoÊci.

Art. 124. Zabrania si´ wypalania ∏àk, pastwisk, nie-
u˝ytków, rowów, pasów przydro˝nych, szlaków kole-
jowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 125. RoÊliny, zwierz´ta lub grzyby, a tak˝e ich
siedliska, nieobj´te formami ochrony przyrody mogà
byç niszczone lub zabijane jedynie w zwiàzku z:

1) realizacjà zadaƒ uzasadnionych potrzebami
ochrony przyrody;

2) prowadzeniem badaƒ naukowych lub edukacjà;

3) racjonalnà gospodarkà;

4) amatorskim po∏owem ryb;

5) zbiorem na w∏asne potrzeby;

6) prowadzeniem akcji ratowniczej;

7) bezpieczeƒstwem powszechnym;

8) bezpieczeƒstwem sanitarnym i weterynaryjnym;

9) ochronà ˝ycia i zdrowia ludzi;

10) zapobieganiem skutkom kl´ski ˝ywio∏owej lub ich
usuwaniem.

Rozdzia∏ 10

Skutki prawne obj´cia ochronà

Art. 126. 1. Skarb Paƒstwa odpowiada za szkody
wyrzàdzone przez:

1) ˝ubry — w uprawach, p∏odach rolnych lub w gos-
podarstwie leÊnym;

2) wilki — w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich;

3) rysie — w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich;

4) niedêwiedzie — w pasiekach, w pog∏owiu zwierzàt
gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

5) bobry — w gospodarstwie rolnym, leÊnym lub ry-
backim.

2. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w ust. 1, nie
obejmuje utraconych korzyÊci.

3. Ogl´dzin i szacowania szkód, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e ustalania wysokoÊci odszkodowania
i jego wyp∏aty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony
Êrodowiska63), a na obszarze parku narodowego dy-
rektor tego parku.

4. W∏aÊciciele lub u˝ytkownicy gospodarstw rol-
nych i leÊnych mogà wspó∏dzia∏aç z regionalnym dy-
rektorem ochrony Êrodowiska63), a na obszarze parku
narodowego — z dyrektorem tego parku, w zakresie
sposobów zabezpieczania upraw i p∏odów rolnych, la-
sów oraz zwierzàt gospodarskich przed szkodami po-
wodowanymi przez zwierz´ta, o których mowa
w ust. 1.

5. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 4, mo˝e
obejmowaç budow´ urzàdzeƒ lub wykonanie zabie-
gów zapobiegajàcych szkodom, finansowane z bud˝e-
tu w∏aÊciwego miejscowo dyrektora parku narodowe-
go lub regionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska63), w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.
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6. Odszkodowanie nie przys∏uguje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa;

2) je˝eli poszkodowany:

a) nie dokona∏ sprz´tu upraw lub p∏odów rolnych
w ciàgu 14 dni od zakoƒczenia zbiorów tego ga-
tunku roÊlin w danym regionie,

b) nie wyrazi∏ zgody na budow´ przez regionalne-
go dyrektora ochrony Êrodowiska63) lub dyrek-
tora parku narodowego urzàdzeƒ lub wykona-
nie zabiegów zapobiegajàcych szkodom;

3) za szkody:

a) powsta∏e w mieniu Skarbu Paƒstwa, z wy∏àcze-
niem mienia oddanego do gospodarczego ko-
rzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,

b) nieprzekraczajàce w ciàgu roku wartoÊci 100 kg
˝yta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy,

c) w uprawach rolnych za∏o˝onych z naruszeniem
powszechnie stosowanych wymogów agro-
technicznych,

d) wyrzàdzone przez wilki, niedêwiedzie lub rysie
w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich pozosta-
wionych, w okresie od zachodu do wschodu
s∏oƒca, bez bezpoÊredniej opieki.

7. Szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta ∏owne, wy-
st´pujàce w parkach narodowych, strefach ochron-
nych zwierzàt ∏ownych oraz w rezerwatach przyrody
szacuje si´ oraz dokonuje wyp∏aty odszkodowaƒ we-
d∏ug zasad okreÊlonych w rozdziale 9 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U.
z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z póên. zm.158)).

8. Szacowanie szkód wyrzàdzonych przez zwierz´-
ta ∏owne w strefie ochronnej zwierzàt ∏ownych nale˝y
do zadaƒ S∏u˝by Parku Narodowego, a w rezerwatach
przyrody — do sprawujàcego nadzór nad rezerwatem.

9.159) Odszkodowania za szkody spowodowane
przez zwierz´ta ∏owne w parku narodowym oraz stre-
fie ochronnej zwierzàt ∏ownych sà pokrywane ze Êrod-
ków parku narodowego, a za szkody spowodowane
w rezerwatach przyrody — ze Êrodków regionalnej
dyrekcji ochrony Êrodowiska.

10. W sprawach spornych dotyczàcych wysokoÊci
odszkodowaƒ za szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta,
o których mowa w ust. 1, orzekajà sàdy powszechne.

11.160) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa i ministrem w∏aÊciwym do spraw rybo∏ów-
stwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´po-
wania przy szacowaniu szkód oraz sposób wyp∏aty

odszkodowaƒ za szkody, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e wzory dokumentów dotyczàcych szacowania
szkód i wyliczania odszkodowaƒ oraz terminy zg∏osze-
nia i szacowania szkody, kierujàc si´ potrzebà dokony-
wania oceny rzeczywistej szkody oraz przyj´cia wyso-
koÊci wyceny szkody wed∏ug cen rynkowych.

12. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, inne ni˝ wymienione w ust. 1 gatunki
zwierzàt chronionych wyrzàdzajàcych szkody, za które
odpowiada Skarb Paƒstwa, kierujàc si´ potrzebà
utrzymania ochrony gatunkowej zwierzàt zagro˝o-
nych wygini´ciem i wyrzàdzajàcych szkody w gospo-
darce cz∏owieka.

Rozdzia∏ 11

Przepisy karne

Art. 127. Kto umyÊlnie:

1) narusza zakazy obowiàzujàce w:

a) parkach narodowych,

b) rezerwatach przyrody,

c) parkach krajobrazowych,

d) obszarach chronionego krajobrazu,

e) obszarach Natura 2000,

2) narusza zakazy obowiàzujàce w stosunku do:

a) pomników przyrody,

b) stanowisk dokumentacyjnych,

c) u˝ytków ekologicznych,

d) zespo∏ów przyrodniczo-krajobrazowych,

e) roÊlin, zwierzàt lub grzybów obj´tych ochronà
gatunkowà,

3)161) nie zg∏asza do rejestru, o którym mowa w art. 64
ust. 1, posiadanych lub hodowlanych zwierzàt,

4)162) posiada okazy gatunków bez zezwolenia, o któ-
rym mowa w art. 56 ust. 2,

5)162) narusza zakaz, o którym mowa w art. 119a
ust. 1

— podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 128. Kto:

1)163) bez dokumentu wymaganego na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, lub
wbrew jego warunkom przewozi przez granic´
Unii Europejskiej okaz gatunku podlegajàcego
ochronie na podstawie przepisów, o których mo-
wa w art. 61 ust. 1,———————

158) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

159) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
161) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
162) Dodany przez art. 1 pkt 50 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
163) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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2) narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczà-
ce ochrony gatunków dziko ˝yjàcych zwierzàt 
i roÊlin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:

a) nieprzedk∏adanie zg∏oszenia importowego,

b) u˝ywanie okazów okreÊlonych gatunków w in-
nym celu ni˝ wskazany w zezwoleniu importo-
wym,

c) korzystanie w sposób nieuprawniony ze zwol-
nieƒ od nakazów przy dokonywaniu obrotu
sztucznie rozmno˝onymi roÊlinami,

d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub
pozyskiwanie, u˝ywanie lub wystawianie 
publicznie w celach zarobkowych, zbywanie,
przetrzymywanie lub przewo˝enie w celu zby-
cia okazów okreÊlonych gatunków roÊlin lub
zwierzàt,

e) u˝ywanie zezwolenia albo Êwiadectwa dla oka-
zu innego ni˝ ten, dla którego by∏o ono wydane,

f) sk∏adanie wniosku o wydanie zezwolenia im-
portowego, eksportowego, reeksportowego,
lub Êwiadectwa bez poinformowania o wczeÊ-
niejszym odrzuceniu wniosku

— podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´-
cy do lat 5.

Art. 129. W razie ukarania za wykroczenie okreÊlo-
ne w art. 127 albo w art. 131 lub skazania za przest´p-
stwo okreÊlone w art. 128 sàd mo˝e orzec:164)

1) przepadek przedmiotów s∏u˝àcych do pope∏nienia
wykroczenia lub przest´pstwa oraz przedmiotów,
roÊlin, zwierzàt lub grzybów pochodzàcych z wy-
kroczenia lub przest´pstwa, chocia˝by nie stano-
wi∏y w∏asnoÊci sprawcy;

2) obowiàzek przywrócenia stanu poprzedniego,
a jeÊli obowiàzek taki nie by∏by wykonalny — na-
wiàzk´ do wysokoÊci 10 000 z∏otych na rzecz orga-
nizacji spo∏ecznej dzia∏ajàcej w zakresie ochrony
przyrody lub w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce
pope∏nienia wykroczenia lub przest´pstwa, woje-
wódzkiego funduszu ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej.

Art. 130.165) 1. Sàd dor´cza odpis wydanego pra-
womocnego orzeczenia o przepadku okazów gatun-
ków:

1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska —
w przypadku gatunków obj´tych ochronà na pod-
stawie przepisów prawa Unii Europejskiej, o któ-
rych mowa w art. 61 ust. 1;

2) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska
— w przypadku gatunków obcych;

3) regionalnemu dyrektorowi ochrony Êrodowiska
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce pope∏nienia
wykroczenia lub przest´pstwa — w przypadku ga-
tunków rodzimych.

2. Okazy gatunków podlegajà przekazaniu pod-
miotom uprawnionym do ich utrzymywania, wyzna-
czanym decyzjà administracyjnà przez organy, o któ-
rych mowa w ust. 1.

3. Organy, o których mowa w ust. 1, mogà zarzà-
dziç, w drodze decyzji administracyjnej, na koszt ska-
zanego, odes∏anie okazów gatunków, wobec których
przepadek orzeczono, do paƒstwa, z którego dokona-
no ich przywozu.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska mo˝e
zarzàdziç, w drodze decyzji administracyjnej, na koszt
skazanego, uÊmiercenie zwierzàt gatunków obcych
stanowiàcych w∏asnoÊç sprawcy.

Art. 131. Kto:

1)166) prowadzàc dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
handlu zwierz´tami gatunków podlegajàcych
ochronie na podstawie przepisów, o których mo-
wa w art. 61 ust. 1, nie posiada lub nie przekazuje
odpowiedniej dokumentacji stwierdzajàcej legal-
noÊç pochodzenia zwierz´cia,

1a)167) chwyta lub zabija dziko wyst´pujàce zwierz´-
ta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b przy u˝y-
ciu urzàdzeƒ, sposobów lub metod, o których mo-
wa w art. 54,

2) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utwo-
rzy lub prowadzi ogród botaniczny, ogród zoolo-
giczny lub oÊrodek,

3) przeprowadzajàc likwidacj´ ogrodu zoologiczne-
go lub oÊrodka nie zapewni przebywajàcym tam
zwierz´tom warunków odpowiadajàcych ich po-
trzebom biologicznym,

4)168) narusza zakazy dotyczàce zwierzàt niebezpiecz-
nych dla ˝ycia i zdrowia ludzi, o których mowa
w art. 73 ust. 1,

4a)169) nie zachowujàc nale˝ytej ostro˝noÊci dopusz-
cza do ucieczki zwierz´cia z gatunku, o którym mo-
wa w art. 73 ust. 1 lub art. 120 ust. 2,

5) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom prze-
nosi z ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicz-
nego do Êrodowiska przyrodniczego roÊliny lub
zwierz´ta gatunków zagro˝onych wygini´ciem,

6) wykonuje prace ziemne oraz inne prace zwiàzane
z wykorzystaniem sprz´tu mechanicznego lub
urzàdzeƒ technicznych w obr´bie bry∏y korzenio-
wej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub za-
drzewieniach w sposób znaczàco szkodzàcy drze-
wom lub krzewom,

7) stosuje Êrodki chemiczne na drogach publicznych
oraz ulicach i placach w sposób znaczàco szkodzà-
cy terenom zieleni lub zadrzewieniom,

———————
164) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
165) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
166) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
167) Dodany przez art. 1 pkt 54 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
168) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
169) Dodany przez art. 1 pkt 54 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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8) bez decyzji regionalnego dyrektora ochrony Êro-
dowiska63) lub wbrew ustalonym w niej warun-
kom prowadzi na terenach o szczególnych warto-
Êciach przyrodniczych roboty polegajàce na regu-
lacji wód oraz budowie wa∏ów przeciwpowodzio-
wych, a tak˝e roboty melioracyjne, odwodnienia
budowlane oraz inne roboty ziemne zmieniajàce
stosunki wodne,

9)170) wprowadza do Êrodowiska przyrodniczego lub
przemieszcza w tym Êrodowisku roÊliny, zwierz´ta
lub grzyby gatunków obcych,

10)170) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom
sprowadza do kraju, przetrzymuje, prowadzi ho-
dowl´, rozmna˝a lub sprzedaje na terenie kraju roÊ-
liny, zwierz´ta lub grzyby gatunków obcych, które
w przypadku uwolnienia do Êrodowiska przyrodni-
czego mogà zagroziç rodzimym gatunkom lub sie-
dliskom przyrodniczym,

11) nie powiadamia regionalnego dyrektora ochrony
Êrodowiska63) lub wójta, burmistrza albo prezy-
denta miasta o odkryciu kopalnych szczàtków roÊ-
lin lub zwierzàt,

12) wypala ∏àki, pastwiska, nieu˝ytki, rowy, pasy przy-
dro˝ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,

13) wbrew przepisom art. 125 zabija zwierz´ta, nisz-
czy roÊliny lub grzyby lub niszczy siedliska roÊlin,
zwierzàt lub grzybów

— podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 131a.171) 1. W razie ukarania za wykroczenie
okreÊlone w art. 131 pkt 4 sàd mo˝e orzec przepadek
zwierzàt niebezpiecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi.

2. Zwierz´ta, o których mowa w ust. 1, podlegajà
przekazaniu podmiotom uprawnionym do ich utrzy-
mywania, wyznaczonym przez regionalnego dyrekto-
ra ochrony Êrodowiska.

Art. 132. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w art. 127 i 131, nast´puje na podstawie przepisów
Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 12

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 133—142. (pomini´te).172)

Rozdzia∏ 13

Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 143. Obràczki u˝yte do obràczkowania ptaków
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy nie podlegajà
wymianie na obràczki sporzàdzone zgodnie ze wzo-
rem okreÊlonym w przepisach, o których mowa
w art. 55.

Art. 144. Dyrektor parku narodowego powo∏any
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pozostaje na sta-
nowisku do czasu powo∏ania dyrektora parku na pod-
stawie art. 101 ust. 2, nie d∏u˝ej jednak ni˝ jeden rok
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 145. 1. Wojewódzcy konserwatorzy przyrody
powo∏ani przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pozo-
stajà na dotychczas zajmowanych stanowiskach.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotychczasowe
stosunki pracy z wojewódzkimi konserwatorami przy-
rody nawiàzane na podstawie powo∏ania przekszta∏-
cajà si´ w stosunki pracy na podstawie umowy o pra-
c´ na czas nieokreÊlony, na warunkach pracy i p∏acy
okreÊlonych w powo∏aniu.

Art. 146. Przepis art. 108 ust. 2 pkt 5 nie ma zasto-
sowania do funkcjonariuszy Stra˝y Parku zatrudnio-
nych w parku narodowym przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, przez okres nie krótszy ni˝ 10 lat.

Art. 147. Umundurowanie oraz przedmioty uzu-
pe∏niajàce mundury pracowników S∏u˝b Parków Na-
rodowych i S∏u˝b Parków Krajobrazowych mogà byç
u˝ywane wed∏ug dotychczas obowiàzujàcych wzorów
do czasu wyczerpania zapasów.

Art. 148. 1. Ogrody botaniczne i oÊrodki istniejàce
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy mogà prowadziç
dotychczasowà dzia∏alnoÊç bez zezwolenia, o którym
mowa w art. 67 ust. 1 lub art. 75 ust. 1, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Ogrody botaniczne oraz oÊrodki, które w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, nie uzyskajà zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci, podlegajà likwidacji.

Art. 149. Zwierz´ta, o których mowa w art. 61
ust. 1, na które nie ma dokumentu stwierdzajàcego le-
galnoÊç pochodzenia lub zezwolenia ministra w∏aÊci-
wego do spraw Êrodowiska, podlegajà rejestracji,
zgodnie z art. 64 ust. 1, w okresie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 150. Posiadacze spreparowanych zwierzàt lub
ich cz´Êci sà obowiàzani do uzyskania zezwolenia,
o którym mowa w art. 56 ust. 1 lub 2, w okresie jedne-
go roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 151. Stra˝ Parku, S∏u˝ba Parku Narodowego
i S∏u˝ba Parku Krajobrazowego dzia∏ajàce przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ odpowiednio
Stra˝à Parku, S∏u˝bà Parku Narodowego i S∏u˝bà Par-
ku Krajobrazowego w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 152. 1. Zadania Paƒstwowej Rady Ochrony
Przyrody, wojewódzkich rad ochrony przyrody, rad
naukowych parków narodowych, rad parków krajobra-
zowych lub rad zespo∏ów parków krajobrazowych, do
czasu powo∏ania cz∏onków tych organów, wykonujà
odpowiednio Paƒstwowa Rada Ochrony Przyrody,
wojewódzkie komisje ochrony przyrody, rady parków
narodowych i rady parków.

2. Powo∏anie cz∏onków Paƒstwowej Rady Ochrony
Przyrody, wojewódzkich rad ochrony przyrody, rad
naukowych parków narodowych, rad parków krajobra-
zowych lub rad zespo∏ów parków krajobrazowych na-
stàpi w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

———————
170) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
171) Dodany przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
172) Zamieszczone w obwieszczeniu.
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Art. 153. Formy ochrony przyrody, o których mo-
wa w art. 6 ust. 1 pkt 1—4 i 6—10, utworzone lub
wprowadzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
stajà si´ formami ochrony przyrody w rozumieniu ni-
niejszej ustawy.

Art. 154. 1. Plany ochrony dla parków narodo-
wych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych
ustanowione w okresie od dnia 2 lutego 2001 r. do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ planami ochro-
ny w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. (uchylony).173)

3. Dla parków krajobrazowych, które mia∏y za-
twierdzone rozporzàdzeniem plany ochrony do dnia
2 lutego 2001 r., sporzàdza si´, z ich wykorzystaniem,
plany ochrony w rozumieniu niniejszej ustawy, w ter-
minie do 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 155. Parki gminne utworzone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ parkami gminnymi
w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 156. Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i re-
gularnego przebywania zwierzàt gatunków chronio-
nych, ustalone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
stajà si´ strefami ochrony ostoi, miejscami rozrodu
i regularnego przebywania zwierzàt gatunków chro-
nionych w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 157. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mo-
wa w art. 161, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝y-
cie aktów wykonawczych wydanych na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 158. Do spraw wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà osta-
tecznà stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 159. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy Krajo-
wy Zarzàd Parków Narodowych przechodzi w stan 
likwidacji. Aktywa i pasywa Krajowego Zarzàdu Par-
ków Narodowych przejmuje minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska.

2. Likwidacj´ Krajowego Zarzàdu Parków Narodo-
wych prowadzi si´ pod jego dotychczasowà nazwà
z dodatkiem „w likwidacji”.

3. Pracownicy Krajowego Zarzàdu Parków Naro-
dowych z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ pra-
cownikami urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwe-
go do spraw Êrodowiska, z zastrze˝eniem art. 160.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, w drodze rozporzàdzenia, dokona
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
bud˝etowych w ramach cz´Êci 41 — Êrodowisko mi´-
dzy dzia∏ami i rozdzia∏ami bud˝etu paƒstwa w zakre-

sie dotyczàcym zadaƒ przej´tych przez Ministerstwo
Ârodowiska z Krajowego Zarzàdu Parków Narodo-
wych oraz okreÊli limity zatrudnienia i kwoty wyna-
grodzeƒ w podziale na dzia∏y i rozdzia∏y bud˝etu paƒ-
stwa, z zachowaniem przeznaczenia Êrodków publicz-
nych wynikajàcego z ustawy bud˝etowej.

5. Do przeniesieƒ, o których mowa w ust. 4, nie
stosuje si´ ograniczeƒ wynikajàcych z art. 96 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych.

Art. 160. 1. Stosunki pracy z pracownikami, o któ-
rych mowa w art. 159 ust. 3, wygasajà po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) je˝eli przed up∏ywem 2 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy nie zostanà im zaproponowane
nowe warunki pracy i p∏acy na dalszy okres za-
trudnienia albo

2) w razie odmowy przyj´cia nowych warunków pra-
cy i p∏acy, o których mowa w pkt 1, w terminie nie
póêniejszym ni˝ 2 tygodnie przed up∏ywem 3 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Pracodawca jest obowiàzany powiadomiç,
w formie pisemnej, pracownika o terminie wygaÊni´-
cia stosunku pracy i o skutkach nieprzyj´cia nowych
warunków pracy i p∏acy.

3. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy przez
pracodawc´ mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem.

4. Pracownicy, o których mowa w art. 159 ust. 3,
zachowujà uprawnienia pracownicze wynikajàce z ak-
tów, na podstawie których powsta∏ ich stosunek pra-
cy przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, do dnia:

1) wymienionego w ust. 1 pkt 2 — je˝eli przyj´li pro-
ponowane warunki pracy i p∏acy na dalszy okres
zatrudnienia, albo

2) wygaÊni´cia stosunku pracy, o którym mowa
w ust. 1, albo

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

5. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy,
o którym mowa w ust. 1, lub wypowiedzenia, o któ-
rym mowa w ust. 3, pracownikom przys∏uguje odpra-
wa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczà-
cych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213,
poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217).

Art. 161. Traci moc ustawa z dnia 16 paêdziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189
i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966).

Art. 162. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 39 i 134 pkt 2, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

———————
173) Przez art. 1 pkt 56 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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