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USTAWA 
z dnia 13 lipca 2012 r. 

 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw1), 2) 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) realizację programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej wraz z planem działań;”; 
2) w art. 5 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:  

„15a) roślina, zwierzę lub grzyb dziko występujący – roślinę, zwierzę lub grzyba:  
a) niepochodzące z uprawy lub hodowli,  
b) wprowadzone do środowiska przyrodniczego w celu odbudowy lub zasi-

lenia populacji;”; 
3) w art. 28: 

a) w ust. 11 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 
„3a) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w za-

rządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu 
uwzględnia zakres, o którym mowa w ust. 10;”, 

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11d w brzmieniu: 
„11a. Projekt planu urządzenia lasu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3a, wy-

maga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w za-
kresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części pokry-

                                                
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia postanowień dyrekty-

wy 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 późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7). Ni-
niejsza ustawa zapewnia wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 286 
z 31.10.2009, str. 36). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, usta-
wę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.   

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, 
Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337. 
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wającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie 
nadleśnictwa. 

11b. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 11a, dokonuje się w drodze posta-
nowienia, na które przysługuje zażalenie do ministra właściwego do 
spraw środowiska. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ 
uzgadniający w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgod-
nienie – uzgodnienie uważa się za dokonane. 

11c. Minister właściwy do spraw środowiska rozpatrując zażalenie zasięga 
opinii właściwej regionalnej rady ochrony przyrody. Zajęcie stanowiska 
następuje w terminie 30 dni. 

11d. W przypadku, gdy projekt planu urządzenia lasu, o którym mowa w ust. 
11 pkt 3a, obejmuje obszar Natura 2000 lub jego część, położony na ob-
szarze dwóch albo więcej województw do uzgodnienia, o którym mowa 
w ust. 11a, stosuje się odpowiednio art. 57 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko.”; 

4) w art. 48: 
a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

 „gatunki roślin:”,  
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy 
wybrane spośród zakazów, o  których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz od-
stępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w  art. 
51 ust. 2,”; 

5) w art. 49: 
a) w pkt 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„gatunki:”,  

– uchyla się lit. d, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt za-

kazy wybrane spośród zakazów, o  których mowa w art. 52 ust. 1 i 1a, 
oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mo-
wa w  art. 52 ust. 2,”; 

6) w art. 50: 
a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„gatunki grzybów:”,  
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów za-
kazy wybrane spośród zakazów, o  których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, 
oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mo-
wa w  art. 51 ust. 2,”; 

7) w art. 51: 
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. W stosunku do dziko występujących roślin lub grzybów gatunków obję-
tych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:  

1) umyślnego niszczenia; 
2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 
3) niszczenia ich siedlisk lub ostoi; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków 

chemicznych,  niszczenia ściółki leśnej lub niszczenia gleby w 
ostojach; 

5) hodowli; 
6) pozyskiwania lub zbioru;  
7) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 
8) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub 

transportu okazów gatunków; 
9) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa oka-

zów gatunków;  
10) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 
11) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. W stosunku do innych niż dziko występujących roślin lub grzybów ga-

tunków objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następują-
ce zakazy:  

1) hodowli; 
2) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 
3) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub 

transportu okazów gatunków; 
4) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa oka-

zów gatunków;  
5) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną gatunko-

wą mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatyw-
nych i jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie 
ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin lub 
grzybów, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczą-
ce: 

1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac 
uniemożliwia przestrzeganie zakazów; 

2) usuwania roślin oraz grzybów niszczących materiały lub obiekty 
budowlane;  

3) pozyskiwania gatunków, o których mowa w art. 48 pkt 1 lit. c oraz 
art. 50 pkt 1 lit. c, przez podmioty, które uzyskały zezwolenie re-
gionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska na ich pozyskiwanie; 
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4) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, 
wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa 
okazów gatunków, o których mowa w art. 48 pkt 1 lit. c oraz art. 50 
pkt 1 lit. c, pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa 
w pkt 3; 

5) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, 
wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa 
okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezio-
nych z  zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska.”, 

d) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy gatun-

ków wymienionych w załączniku IV 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 późn. zm.; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102).”; 

8) w art. 52:  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochro-
ną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 
2) umyślnego okaleczania lub chwytania; 
3) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form roz-

wojowych; 
4) transportu;  
5) chowu lub hodowli; 
6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub prepa-

rowania okazów gatunków; 
7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wy-

chowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; 
8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, lego-

wisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;  
9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub 
transportu w celu sprzedaży okazów gatunków; 

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa oka-
zów gatunków; 

12) umyślnego płoszenia lub niepokojenia; 
13) umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w 

okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub 
w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimu-
jących; 

14) fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować 
ich płoszenie lub niepokojenie; 
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15) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na 
inne miejsca; 

16) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.”, 
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt gatunków ob-
jętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 
2) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form roz-

wojowych; 
3) transportu;  
4) chowu lub hodowli; 
5) przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów gatunków; 
6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub 

transportu w celu sprzedaży okazów gatunków; 
7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa oka-

zów gatunków; 
8) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą 

być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli 
nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 
występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, odstępstwa od 
zakazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące: 

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

2) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z 
obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego 
względy bezpieczeństwa lub sanitarne; 

3) chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnio-
ne przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych 
zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania; 

4) chwytania zwierząt rannych lub osłabionych w celu udzielenia im 
pomocy weterynaryjnej i przemieszczania ich do ośrodków rehabi-
litacji zwierząt; 

5) zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu do upraw rolnych, 
inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów 
mienia; 

6) pozyskiwania okazów gatunków, o których mowa w  art. 49 pkt 1 
lit. c, przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dy-
rektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska na ich pozyskiwanie; 

7) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, 
wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa 
okazów gatunków, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. c, pozyska-
nych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt 6; 
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8) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, 
wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa 
okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezio-
nych z  zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska; 

9) zbierania i przechowywania piór ptaków.”, 
d) uchyla się ust. 3, 
e)  dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. W przypadku gatunków ptaków zapobieganie poważnym szkodom, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 5, odnosi się do zbóż, inwentarza żywego, la-
sów, rybostanu lub wody.”; 

9) art. 52a i art. 53 otrzymują brzmienie:  
„Art. 52a. 1. Gospodarka leśna nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52 

ust. 1 pkt 1–3, 7, 8, 12 i 13, jeżeli jest prowadzona na podstawie pla-
nów, które zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, obejmującej oddziaływanie na dziko występujące popu-
lacje gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i 
chronionych gatunków ptaków oraz ich siedliska lub jest prowadzo-
na na podstawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki le-
śnej, których ustalenia zapewniają, że czynności wykonywane zgod-
nie z nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym 
stanie ochrony.  

2.  Gospodarka rybacka nie narusza zakazów, o których mowa w art. 
52 ust. 1 pkt 1–4, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli jest prowadzona na pod-
stawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki rybackiej, 
których ustalenia zapewniają, że czynności wykonywane zgodnie z 
nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym sta-
nie ochrony.                                                                                

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w  drodze 
rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki 
leśnej, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zachowania 
gatunków chronionych we właściwym stanie ochrony, 
w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków, uwzględniając wymo-
gi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lo-
kalne. 

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w  porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw środowiska może określić, w drodze 
rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki 
rybackiej, o których mowa w ust. 2, kierując się potrzebą zachowa-
nia gatunków chronionych we właściwym stanie ochrony, w szcze-
gólności  gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków, uwzględniając wymo-
gi gospodarcze, społeczne i  kulturowe oraz cechy regionalne i lo-
kalne. 

Art. 53. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może wprowadzić na te-
renie województwa, na czas określony, w drodze aktu prawa miej-
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scowego w formie zarządzenia, ochronę gatunków roślin, zwierząt 
lub grzybów, nieobjętych ochroną określoną w przepisach, o któ-
rych mowa w art. 48 – 50, a także właściwe dla nich zakazy wybra-
ne spośród zakazów, o których mowa w  art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 
52 ust. 1 i 1a, a także odstępstwa od zakazów wybrane spośród od-
stępstw, o  których mowa w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2.”; 

10) w art. 56:  
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić w stosunku do 
gatunków: 

1) objętych ochroną ścisłą – na czynności podlegające zakazom okre-
ślonym w art. 51 ust. 1 pkt 9 i ust. 1a pkt  4 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 
3, 11 i 16 i ust. 1a pkt  1, 7 i 8;  

2) objętych ochroną ścisłą i częściową – na czynności podlegające za-
kazom określonym w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a, jeżeli 
zezwolenie dotyczy obszaru wykraczającego poza granice dwóch 
województw lub jeżeli ma  to związek z działaniami podejmowa-
nymi przez ministra właściwego do spraw środowiska, w tym doty-
czącymi realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytko-
wania różnorodności biologicznej, programów ochrony gatunków 
zagrożonych wyginięciem lub umów międzynarodowych. 

2.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania 
i na obszarach morskich może zezwolić w stosunku do gatunków: 

1) objętych ochroną częściową – na czynności podlegające zakazom 
określonym w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art.  52 ust. 1 i 1a; 

2) objętych ochroną ścisłą – na czynności podlegające zakazom okre-
ślonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–8, 10 i  11  i ust. 1a pkt 1–3 i 5 oraz 
art. 52 ust. 1 pkt 2, 4–10 i 12–15 i ust. 1a pkt 2–6.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do obszarów 

morskich, właściwość miejscową regionalnego dyrektora ochrony środo-
wiska ustala się wzdłuż wybrzeża na terenie danego województwa. 

2b. Minister właściwy do spraw środowiska na obszarze parku narodowego 
może, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, zezwolić w 
stosunku do gatunków objętych ochroną na czynności podlegające zaka-
zom określonym w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a.”, 

c) uchyla się ust. 3, 
d) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie: 

„4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, z  zastrzeżeniem ust. 4c, 4d 
i 5, mogą być wydane w  przypadku braku rozwiązań alternatywnych, je-
żeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 
występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów oraz:  

1) leżą w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, 
zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub 
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2) wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odnie-
sieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu,  
wody lub innych rodzajów mienia, lub   

3) leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub 
4) są niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych 

lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatun-
ków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reproduk-
cyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub 

5) umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie 
i  w  ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymy-
wanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie 
lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną 
w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub 

6) w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków 
oraz gatunków wymienionych w  załączniku IV 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 późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102) – wynikają z koniecznych wymo-
gów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charak-
terze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z 
korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, 
lub 

7) w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 – wynikają 
ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzęd-
nego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze spo-
łecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzyst-
nymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. 

 4a.  Warunek  wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, w przy-
padku gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na nisz-
czenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu mło-
dych, odpoczynku, migracji lub żerowania.”, 

e) po ust. 4a dodaje sie ust. 4b–4d w brzmieniu:  
„4b. Warunek wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w przy-

padku gatunków ptaków dotyczy szkód w  odniesieniu do zbóż, inwenta-
rza żywego, lasów, rybostanu lub wody. 

4c. Zezwolenia na czynności podlegające zakazom w  stosunku do gatunków 
ptaków, określonym w art. 52 ust. 1 pkt 13, mogą być wydane 
w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są 
szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występu-
jących populacji chronionych gatunków zwierząt. 

4d. Zezwolenia na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 
1 pkt 9 i ust. 1a pkt 4 oraz art.  52 ust. 1 pkt 11 i ust. 1a pkt 7, mogą być 
wydane, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właści-
wym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatun-
ków roślin, zwierząt lub grzybów.”, 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt lub grzybów gatunków, o 
których mowa w art. 48 pkt 1 lit. c, art. 49 pkt 1 lit. c oraz art. 50 pkt 1 lit. 
c, mogą być wydane, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właści-
wym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatun-
ków roślin, zwierząt lub grzybów.”, 

g) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, mogą być wydane na wniosek 

zawierający odpowiednio:”, 
h) w ust. 7:  

–  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
„Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, zawierają odpo-
wiednio:”,   

–  w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu:  
„9) warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji chro-

nionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów i ich siedlisk.”, 
i) ust. 7a i 7b otrzymują brzmienie:  

„7a.  Organy właściwe do wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 2 i 
2b, dokonują kontroli spełniania warunków określonych w wydanych 
przez siebie zezwoleniach. 

7b. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne 
upoważnienie wydane przez organy właściwe do wydania zezwoleń, o 
których mowa w ust. 1, 2 i 2b.”, 

j) ust. 7j i 7k otrzymują brzmienie:  
„7j. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, cofa się jeżeli podmiot, 

który uzyskał zezwolenie, nie spełnia zawartych w nim warunków.  
7k. Potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zezwoleniem zwolnienie z 

zakazów wydane na podstawie rozporządzenia 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 
późn. zm.) traktuje się w odniesieniu do okazów gatunków, dla których je 
wydano, jako zwolnienie równoważne wydanemu na podstawie ust. 1, 2 i 
2b, jeżeli dotyczy  zakazu: 

1) przetrzymywania martwych okazów gatunków; 
2) posiadania, darowizny, transportu, wwożenia lub wywożenia 

przez wewnątrzwspólnotową granicę państwa oraz czynności, które 
zostały w tym zwolnieniu dopuszczone w stosunku do okazów ga-
tunków.”, 

k) w ust. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
„Raport zawiera również informację o wydanych upoważnieniach, o których 

mowa w art. 52 ust. 2 pkt 3.”,  
l) w ust. 8b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  

„Raport zawiera również informację o pomocy udzielonej zwierzętom na pod-
stawie art. 52 ust. 2 pkt 4.”;  

11) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 
„Art. 56a. 1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obsza-

rze swojego działania, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, w 
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drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, w  stosunku 
do bobra europejskiego, kormorana czarnego oraz czapli siwej, na 
czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1. 

2.  Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane w przy-
padku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności, których 
dotyczy zarządzenie, nie są szkodliwe dla zachowania we właści-
wym stanie ochrony dziko występujących populacji gatunków obję-
tych zarządzeniem oraz leży to w interesie zdrowia lub bezpieczeń-
stwa powszechnego lub: 

1) w przypadku kormorana czarnego oraz czapli siwej – wynika to 
z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu 
do lasów, rybostanu lub wody; 

2)  w przypadku bobra europejskiego – wynika to z  konieczności 
ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rol-
nych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych 
rodzajów mienia. 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku kormorana 
czarnego oraz czapli siwej dotyczy wyłącznie terenu stawów ryb-
nych uznanych za obręby hodowlane na podstawie decyzji mar-
szałka województwa, o której mowa w art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 
189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, 
poz.  1322). 

4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa: 
1) podmioty, które będą wykonywały czynności, których dotyczy 

zarządzenie, oraz warunki, które podmioty te muszą spełniać; 
2) nazwę gatunku lub gatunków, których dotyczy zarządzenie, w 

języku łacińskim i polskim; 
3) opis czynności, których dotyczy zarządzenie; 
4) wskazanie dozwolonych metod lub sposobów wykonania 

czynności, których dotyczy zarządzenie; 
5) termin i porę doby wykonania czynności, których dotyczy za-

rządzenie; 
6) obszar wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie; 
7) termin złożenia i zakres informacji o czynnościach wykona-

nych na podstawie zarządzenia; 
8) warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji 

chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk. 
5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje kontroli speł-

niania warunków określonych w  wydanych przez siebie zarządze-
niach, o których mowa w ust. 1. Do przeprowadzenia kontroli prze-
pisy art. 56 ust. 7b–7i stosuje się odpowiednio. 

6.  W przypadku zmiany przesłanek, o których mowa w  ust. 2, regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska zmienia lub uchyla zarządzenie, 
o którym mowa w  ust. 1. 

7.  Podmioty, które wykonały czynności na podstawie zarządzenia, o 
którym mowa w ust. 1, składają regionalnemu dyrektorowi ochrony 
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środowiska informację o wykonanych czynnościach, w zakresie i 
terminie określonych w tym zarządzeniu. 

8.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31  stycznia każ-
dego roku składa Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
raport o  wydanych w roku poprzednim zarządzeniach, o  których 
mowa w ust. 1, zawierający informacje, o  których mowa w ust. 4, a 
także informację o  czynnościach wykonanych na podstawie zarzą-
dzeń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w 
tych zarządzeniach.”; 

12) w art. 58:  
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31  marca każdego ro-
ku przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informa-
cję za rok poprzedni w sprawie przypadkowego schwytania lub zabicia 
zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą oraz wydry. 

2.  Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska podejmuje badania lub działania ochronne, w celu 
zapewnienia, aby przypadkowe chwytanie i zabijanie nie miało znaczą-
cego negatywnego wpływu na te gatunki.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Każdy, kto przypadkowo schwytał lub zabił zwierzę gatunku objętego 

ochroną ścisłą lub wydrę, lub instytucja państwowa, która się o tym do-
wiedziała, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego regionalnego dy-
rektora ochrony środowiska.”; 

13) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: 
„Art. 60a. Jeżeli stwierdzone lub przewidywane zmiany w  środowisku zagra-

żają lub mogą zagrażać siedliskom przyrodniczym będącym 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, regionalny dyrektor 
ochrony środowiska, a  na obszarach morskich Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, jest obowiązany, po zasięgnięciu opinii wła-
ściwej regionalnej rady ochrony przyrody oraz zarządcy lub właści-
ciela terenu, podjąć działania w celu zapewnienia trwałego zacho-
wania tych siedlisk, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń 
oraz poprawy ich stanu ochrony.”; 

14) w art. 74 w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w 
brzmieniu: 
„6) warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji gatunków roślin 

lub zwierząt i ich siedlisk.”; 
15) w art. 75 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w 

brzmieniu: 
„4) określenie zakresu i terminu złożenia informacji o  wykorzystaniu zezwole-

nia.”; 
16) w art. 96 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorod-
ności biologicznej;”; 

17) art. 111 otrzymuje brzmienie: 
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 „Art. 111. 1. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza projekt progra-
mu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biolo-
gicznej wraz z  projektem planu działań. 

2.  Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość 
udziału społeczeństwa, na zasadach i  w  trybie określonych w 
ustawie z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie 
środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, 
w  postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu 
programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z projektem planu działań, o którym mowa 
w  ust. 1. 

3. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z planem działań zatwierdza, w drodze uchwały, 
Rada Ministrów.”; 

18) w art. 120:  
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zezwolenie na: 
1) wwożenie z zagranicy gatunków obcych, które w  przypadku uwol-

nienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym ga-
tunkom lub siedliskom przyrodniczym, oraz jednocześnie na czyn-
ności, o których mowa w pkt 2, w stosunku do tych okazów – wy-
daje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 

2) przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży 
i zbywanie gatunków, o których mowa w pkt 1 – wydaje właściwy 
regionalny dyrektor ochrony środowiska.”, 

b) uchyla się ust. 2a, 
c) w ust. 2b w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla pkt 8, 
d) w ust.  2d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Organ, o którym mowa w ust. 2:”, 
e) w ust.  2e wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Organ, o którym mowa w ust. 2, cofa zezwolenie, o którym mowa w tym 
przepisie, jeżeli:”,  

f) dodaje się ust. 2g i 2h w brzmieniu: 
„2g. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalny dyrektor ochrony 

środowiska dokonują kontroli spełniania warunków określonych w wy-
danych przez siebie zezwoleniach. Do przeprowadzenia kontroli przepisy 
art.  56 ust. 7b–7i stosuje się odpowiednio. 

2h. Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31  stycznia każdego 
roku składa Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o 
wydanych w  roku poprzednim zezwoleniach, o których mowa w ust. 2 
pkt 2, zawierający informacje, o których mowa w  ust. 2c pkt 2–5, a także 
informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania 
warunków określonych w tych zezwoleniach.”, 

g) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do gatunków ryb, na których wprowa-

dzanie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybo-
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łówstwa, wydawane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985  r. o rybactwie śródlądowym albo art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 lu-
tego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.4).”; 

19) w art. 127: 
a) w pkt 2 uchyla się lit. e, 
b) uchyla się pkt 4, 
c) w pkt 5 na końcu stawia się przecinek i dodaje pkt 6 w brzmieniu:  

„6) wprowadza do obrotu produkty z fok wbrew warunkom określonym w 
art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1007/2009 z dnia 16  września 2009 r. w sprawie handlu produktami z 
fok (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 36)”; 

20) w art. 130:  
a) w ust. 1: 

– uchyla się pkt 2, 
– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze 
względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa – w 
przypadkach innych niż określone w pkt 1.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zarządzić, w drodze de-

cyzji administracyjnej, na koszt skazanego, uśmiercenie zwierząt lub 
zniszczenie roślin lub grzybów gatunków obcych stanowiących własność 
sprawcy.”; 

21) w art. 131 w pkt 13 na końcu stawia się przecinek i dodaje pkt 14 w brzmieniu: 
„14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w  stosunku do 

roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową”. 
 

Art. 2.  
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z  2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„2) zakaz – poza polowaniami i odłowami, sprawdzianami pracy psów my-
śliwskich, a także szkoleniami ptaków łowczych i psów myśliwskich, or-
ganizowanymi przez Polski Związek Łowiecki – płoszenia, chwytania, 
przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;”, 

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu: 
„4) zakaz sprzedaży, transportu w celu sprzedaży, przetrzymywania w celu 

sprzedaży oraz oferowania do sprzedaży żywych lub martwych zwierząt 

                                                
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, 

poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 
oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz. 622. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, 
z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 
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łownych, jak również wszelkich łatwo rozpoznawalnych części lub pro-
duktów uzyskanych z tych zwierząt, z wyjątkiem tych zwierząt łownych, 
które zostały pozyskane zgodnie z prawem lub nabyte w inny legalny 
sposób.”;  

2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 
„Art. 9a. 1. Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku 

Łowieckiego, może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia 
zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku bra-
ku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla za-
chowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących po-
pulacji zwierząt łownych.  

2. Zezwolenie  jest wydawane na wniosek, który zawiera: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) cel wykonania czynności; 
3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, 

których będą dotyczyć te czynności; 
4) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności 

oraz wynikających z tego zagrożeń; 
5) wskazanie podmiotu, który wykona czynności. 

3. Zezwolenie zawiera: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, 

których będą dotyczyć czynności; 
3) wskazanie sposobu, miejsca i czasu płoszenia oraz podmiotów 

wykonywających tą czynność; 
4) określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochro-

ny populacji gatunków zwierząt łownych i ich siedlisk w rejo-
nie wykonywania czynności; 

5) wskazanie podmiotów uprawnionych do wykonania kontroli 
realizacji wydanego zezwolenia w terenie; 

6) określenie terminu złożenia marszałkowi województwa infor-
macji o wykorzystaniu zezwolenia. 

4. Marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków 
określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których 
mowa w ust. 1. Przepisy art. 44 ust. 6–12 stosuje się odpowiednio. 

5. Marszałek województwa do dnia 30 czerwca każdego roku składa 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport o wydanych w 
roku poprzednim zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, zawiera-
jący informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2–5, a także informa-
cję o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania 
warunków określonych w tych zezwoleniach.”; 

3) w art. 37 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w 
brzmieniu: 
„5) kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami doty-
czącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.”; 
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4) w art. 44: 
a)  w ust. 3b po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony popu-
lacji gatunków zwierząt łownych i ich siedlisk w rejonie wykonywania 
czynności;”, 

b) dodaje się ust. 5–12 w brzmieniu: 
„5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje kontroli spełniania wa-

runków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których 
mowa w ust. 3. 

 6. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne 
upoważnienie wydane przez ministra właściwego do spraw środowiska, 
które zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynno-
ści kontrolnych, miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy prawnej do jej 
wykonania. 

 7. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do 
ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa 
w ust. 6. 

 8. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo 
do: 

1) wstępu na teren należący do podmiotu kontrolowanego; 
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmio-

tem kontroli; 
3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, spo-

rządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania 
tych dokumentów. 

 9. Wstęp na teren należący do podmiotu kontrolowanego oraz wykonywa-
nie czynności kontrolnych następują w  jego obecności. 

10. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności pro-
tokół, który podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz pod-
miot kontrolowany. 

11. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowa-
ny protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, do-
konując w protokole adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez 
podmiot kontrolowany. 

12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, cofa się, jeżeli podmiot, który uzy-
skał zezwolenie, nie spełnia zawartych w nim warunków.”;  

5) w art. 44a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego dokonuje uśmiercenia odło-

wionych w pułapki żywołowne drapieżników za pomocą broni myśliwskiej 
lub innych metod stosowanych przy uboju zwierząt gospodarskich, w celu ich 
redukcji.”; 

6) w art. 52 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4;”.   
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Art. 3. 
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002, z późn. zm.6)) w art. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 

„8) czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, 
określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.7)) wykonywanych na podstawie wła-
ściwych zezwoleń, 

9) uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody”. 

 
Art. 4. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobra-
zowych utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dla któ-
rych nie ustanowiono planu ochrony, sporządza się plan ochrony w 
terminie 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

 
Art. 5.  

Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicz-
nej oraz Program działań na lata 2007–2013 sporządzona przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy staje się programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różno-
rodności biologicznej wraz z planem działań w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 
Art. 6.  

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

 
Art. 7.  

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 48–50 ustawy zmie-
nianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 48–50 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24  miesiące od dnia wejścia w życie ni-
niejszej ustawy. 

 

                                                
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, 

Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 
1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 
r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 
94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. …. 
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Art. 8.  
Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 53 ustawy zmie-
nianej w art. 1 zachowują moc.  

 
Art. 9.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


