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DZIENNIK URZĘDOWY
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 Warszawa, dnia 28 grudnia 2009 r.  Nr 4

62

ZARZĄDZENIE Nr 63 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 97 Ministra Środowiska z dnia 
19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu  
organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3), w załącz-
niku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie 
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

3)  Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem 
Nr 25 Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2009 r. zmienia-
jącym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu orga-
nizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem 
Nr 50 Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2009 r.
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a)  w ust. 1 w pkt 31 kropkę zastępuje się przecin-
kiem i dodaje się pkt 32 i 33 w brzmieniu:

„32)  realizacja zadań związanych z przygotowa-
niami oraz sprawowaniem przez Rzeczpo-
spolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej, w zakresie działania komórki;

 33)  realizacja zadań dotyczących zlecania zadań 
publicznych na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), w za-
kresie działania komórki.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7.  Procedura zlecania realizacji zadań publicz-
nych w Ministerstwie Środowiska stanowi 
załącznik nr 4 do regulaminu.”;

2)  w § 7 w pkt 19 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20)  koordynacja zlecania realizacji zadań publicz-
nych w Ministerstwie.”;

3) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  ustalanie opłat, w tym eksploatacyjnych, za 
działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, wraz 
z kontrolą prawidłowości ich uiszczania;”;

4) w § 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  kontrola formalnoprawna i parafowanie projek-
tów:

a)  umów cywilnoprawnych przygotowywanych 
w Ministerstwie, z wyjątkiem umów:

—  przygotowywanych na podstawie wzorów 
zaopiniowanych wcześniej przez Departa-
ment Prawny,

—  przygotowywanych na podstawie wzorów 
niepodlegających zmianie; zastrzeżenia te 
nie dotyczą projektów umów przygotowy-
wanych na podstawie wzorów dołączo-
nych do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zaopiniowanych wcześniej 
przez Departament Prawny,

b)  porozumień między podmiotami reprezentu-
jącymi Skarb Państwa, zbliżonych charakte-
rem do umów cywilnoprawnych, przygoto-
wywanych w Ministerstwie;”;

5) w § 16 uchyla się pkt 6;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17.  Do zakresu działania Departamentu Współ-
pracy z Zagranicą (DWZ) należy podejmowa-
nie inicjatyw dotyczących kształtowania i roz-
woju współpracy międzynarodowej w zakre-
sie działania Ministra, koordynowanie reali-
zacji zobowiązań wynikających z umów mię-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita Pol-
ska jest stroną lub sygnatariuszem, zobowią-

zań wynikających z członkostwa w organiza-
cjach międzynarodowych oraz organizowa-
nie i koordynowanie działań Ministra związa-
nych z członkostwem w Unii Europejskiej, 
w szczególności:

 1)  kształtowanie priorytetów współpracy 
z zagranicą w uzgodnieniu z Gabinetem 
Politycznym Ministra;

 2)  inicjowanie nowych kierunków i form 
współpracy międzynarodowej z uwzględ-
nieniem potencjalnych korzyści ekono-
micznych i politycznych, w tym koordy-
nacja negocjacji na forum międzynaro-
dowym;

 3)  planowanie w porozumieniu z Gabine-
tem Politycznym Ministra udziału Mini-
stra i innych członków Kierownictwa Re-
sortu w spotkaniach zagranicznych 
i spotkaniach z udziałem gości zagranicz-
nych w kraju;

 4)  koordynacja, we współpracy z właściwy-
mi komórkami, przygotowań zagranicz-
nych podróży Ministra i innych członków 
Kierownictwa Resortu oraz wizyt gości 
zagranicznych w kraju;

 5)  monitorowanie realizacji przez właściwe 
komórki zobowiązań wynikających z wie-
lostronnych umów międzynarodowych 
pozostających w kompetencji Ministra, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną 
lub sygnatariuszem, a także wynikających 
z członkostwa w organizacjach między-
narodowych;

 6)  monitorowanie realizacji przez właściwe 
komórki zobowiązań wynikających z pod-
pisanych umów i porozumień dwustron-
nych oraz okresowy przegląd ich efek-
tywności;

 7)  koordynacja spraw związanych z polityką 
Unii Europejskiej, w tym udziału Ministra 
w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej;

 8)  koordynacja realizacji zadań związanych 
z przygotowywaniem oraz sprawowa-
niem przez Rzeczpospolitą Polską prze-
wodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 
w zakresie właściwości Ministra;

 9)  koordynacja przygotowania udziału Mini-
stra w posiedzeniach Komitetu Europej-
skiego Rady Ministrów i Komitetu Inte-
gracji Europejskiej;

10)  realizacja obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współ-
pracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
tem w sprawach związanych z członko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515, 
z późn. zm.);

11)  koordynacja, we współpracy z właściwy-
mi komórkami, procesu raportowania do 
Komisji Europejskiej wynikającego z od-
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powiednich aktów prawa wspólnotowe-
go oraz realizacji postanowień zawartych 
w Traktacie Akcesyjnym;

12)  koordynacja spraw dotyczących naru-
szeń przepisów prawa wspólnotowego 
wszczętych przez Komisję Europejską, we 
współpracy z właściwymi komórkami 
i Departamentem Prawnym (do momen-
tu skierowania pozwu do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości);

13)  koordynacja spraw związanych z transpo-
zycją i realizacją dyrektywy 2006/123/WE 
o usługach na rynku wewnętrznym;

14)  nadzór merytoryczny nad funkcjonowa-
niem w Ministerstwie Systemu Elektro-
nicznej Wymiany Dokumentów (EWO-P);

15)  koordynacja przygotowania i opiniowa-
nie materiałów oraz korespondencji do-
tyczącej członkostwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej opracowy-
wanych przez właściwe komórki, w szcze-
gólności dokumentów przekazywanych 
pod obrady Komitetu Europejskiego Ra-
dy Ministrów, do Stałego Przedstawiciel-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii 
Europejskiej oraz stanowisk przekazywa-
nych Sekretariatowi Generalnemu Rady 
Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej 
i Parlamentowi Europejskiemu;

16)  opiniowanie, na polecenie członków Kie-
rownictwa Resortu, instrukcji i sprawo-
zdań wyjazdowych oraz korespondencji 
zagranicznej Ministra;

17)  współpraca z instytucjami Unii Europej-
skiej oraz organizacjami międzynarodo-
wymi, a także zagranicznymi przedstawi-
cielstwami dyplomatycznymi w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz polskimi placów-
kami dyplomatycznymi; 

18)  współpraca i koordynacja działań właści-
wych komórek oraz organów i jednostek 
podległych lub nadzorowanych przez Mi-
nistra w zakresie kształtowania polityki 
międzynarodowej;

19)  współpraca z Departamentem Edukacji 
Ekologicznej w zakresie promocji Rzeczy-
pospolitej Polskiej za granicą w dziedzi-
nie środowiska;

20)  obsługa protokolarna Kierownictwa Re-
sortu w związku z wyjazdami zagranicz-
nymi i wizytami gości zagranicznych;

21)  obsługa Kierownictwa Resortu a także 
pracowników Ministerstwa w zakresie 
spraw związanych z paszportami dyp- 
lomatycznymi oraz wizami dla dele- 
gowanych udających się służbowo za 
granicę;

22)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
„Procedury realizacji podróży służbo-
wych za granicę pracowników resortu 
środowiska”;

23)  gospodarowanie środkami finansowymi 
przeznaczonymi na pokrycie kosztów:

a)  zobowiązań międzynarodowych Mini-
stra, w tym składek i innych świadczeń 
na rzecz organizacji i umów międzyna-
rodowych,

b)  wyjazdów zagranicznych pracowników 
Ministerstwa i ekspertów Ministra,

c)  organizacji wizyt delegacji zagranicz-
nych przyjeżdżających do Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz spotkań między-
narodowych w kraju w zakresie kom-
petencji Ministra,

d)  tłumaczeń ustnych i pisemnych,

e)  zakupu upominków dla gości i partne-
rów zagranicznych Ministra;

24)  realizacja innych projektów wynikających 
z umów międzynarodowych, zleconych 
przez Kierownictwo Resortu;

25)  koordynacja elektronicznego systemu 
transpozycji E-STEP.”;

7) w § 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  organizowanie i przeprowadzanie audytu i kon-
troli zadań finansowanych ze środków pocho-
dzących ze żródeł zagranicznych;”;

8) w § 23:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  zapewnienie przygotowania sytemu stałych 
dyżurów na potrzeby podwyższania gotowo-
ści obronnej państwa;”,

b)  uchyla się pkt 3,

c)  w pkt 32 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda-
je się pkt 33 w brzmieniu:

„33)  koordynacja opracowywania przez Minister-
stwo planu zarządzania kryzysowego oraz 
Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa na-
rodowego.”;

9)  dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Niniejszy załącznik reguluje procedurę zlecania reali-
zacji zadań publicznych w Ministerstwie Środowiska.

§ 2

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, 
z póżn. zm.1));

2)  zadaniu publicznym — rozumie się przez to zada-
nie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w szcze-
gólności zadanie z zakresu edukacji, ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego;

3)  komórce merytorycznej — rozumie się przez to ko-
mórkę organizacyjną Ministerstwa Środowiska 
właściwą ze względu na zakres rzeczowy zadania 
publicznego; 

4)  ofercie — rozumie się przez to ofertę realizacji zada-
nia publicznego; 

5)  komisji — rozumie się przez to komisję do oceny 
złożonych ofert.

§ 3

1.  Departament Edukacji Ekologicznej koordynuje zle-
canie realizacji zadań publicznych w Ministerstwie 
Środowiska.

2.  Komórki merytoryczne przekazują do Departamen-
tu Edukacji Ekologicznej propozycje zadań publicz-
nych, których realizację proponują zlecić, oraz infor-
macje o przewidywanej wysokości środków finan-
sowych potrzebnych na ten cel, do ujęcia w projek-
cie budżetu państwa na kolejny rok budżetowy.

3.  Departament Edukacji Ekologicznej sporządza wy-
kaz przekazanych propozycji I informacji, o których 
mowa w ust. 2.

4.  Departament Edukacji Ekologicznej przekazuje wy-
kaz, o którym mowa w ust. 3, Ministrowi Środowi-
ska do zatwierdzenia.

5.  Po zatwierdzeniu wykazu, o którym mowa w ust. 3, 
przez Ministra Środowiska, Departament Edukacji 
Ekologicznej przekazuje go do Departamentu Ekono-
micznego, w celu uwzględnienia w pracach nad pro-
jektem budżetu państwa na kolejny rok budżetowy.

6.  Departament Ekonomiczny, po ogłoszeniu ustawy 
budżetowej w Dzienniku Ustaw, przekazuje do De-
partamentu Edukacji Ekologicznej informację o przy-
znanych limitach wydatków na realizację zdań pub-
licznych zawartych w wykazie, o którym mowa 
w ust. 3, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska.

7.  Departament Edukacji Ekologicznej, po otrzymaniu 
z Departamentu Ekonomicznego informacji, o której 
mowa w ust. 6, w uzgodnieniu z komórkami meryto-
rycznymi weryfikuje wykaz, o którym mowa w ust. 3, 
uwzględniając przyznane limity wydatków na reali-
zację zadań publicznych zawartych w wykazie.

§ 4

Czynności związane ze zlecaniem realizacji zadania 
publicznego, niezastrzeżone dla innych komórek orga-
nizacyjnych Ministerstwa Środowiska, są dokonywa-
ne przez komórkę merytoryczną.

Rozdział 2

Otwarty konkurs ofert

§ 5

1.  Komórka merytoryczna przygotowuje treść ogło-
szenia o otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 13 
ust. 2 ustawy i przedstawia je Ministrowi Środowi-
ska do zatwierdzenia.

2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, po zatwierdze-
niu przez Ministra Środowiska, jest zamieszczane 
przez komórkę merytoryczną:

1)  w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim;

2)  na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Środowiska;

3)  w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w miejscu 
przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

§ 6

Komórka merytoryczna dokonuje rejestracji wpływa-
jących ofert.

§ 7

1.  Członkowie komisji są powoływani przez dyrektora 
komórki merytorycznej.

2.  Liczba członków komisji jest uzależniona od liczby 
złożonych ofert, przy czym komisja nie może liczyć 
mniej niż trzech członków.

1)  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, 
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, 
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, 
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100 i Nr 22, poz. 120.

Załącznik nr 4

PROCEDURA ZLECANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA
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3.  Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji 
wskazany przez dyrektora komórki merytorycznej, 
spośród członków komisji.

4.  Członek komisji pozostający z podmiotem składają-
cym ofertę w takim stosunku prawnym lub faktycz-
nym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 
co do jego bezstronności, jest obowiązany powia-
domić o tym przewodniczącego komisji. Członek 
komisji, o którym mowa, podlega wyłączeniu ze 
składu komisji, a dyrektor komórki merytorycznej 
powołuje w jego miejsce nowego członka.

§ 8

1.  Komisja dokonuje oceny formalnej złożonych ofert.

2.  Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłosze-
niu o otwartym konkursie ofert są pomijane.

3.  Jeżeli złożona oferta jest niekompletna, komisja 
wzywa podmiot składający ofertę do jej uzupełnie-
nia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 
pod rygorem jej pominięcia.

§ 9

1.  Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych 
ofert na podstawie kryteriów zawartych w ogłosze-
niu o otwartym konkursie ofert.

2.  Ocenie merytorycznej podlegają te oferty, które nie 
zostały pominięte zgodnie z § 8 ust. 2 i 3.

3.  Każda oferta jest oceniana niezależnie, przez każde-
go członka komisji, który przyznaje jej określoną 
liczbę punktów. Szczegółowy sposób i kryteria przy-
znawania punktów określa ogłoszenie o otwartym 
konkursie ofert.

4.  Komisja, na podstawie sumy punktów przyznanych 
poszczególnym ofertom przez jej członków, tworzy 
listę rankingową ofert.

5.  Komisja, na podstawie listy, o której mowa 
w ust. 4:

1)  wskazuje ofertę, która uzyskała najwyższą sumę 
punktów albo

2)  wskazuje oferty, które uzyskały identyczną, naj-
wyższą sumę punktów albo

3)  stwierdza, że żadna z ofert nie spełnia w wystar-
czającym stopniu kryteriów, w przypadku uzyska-
nia przez nie niskiej sumy punktów, uzasadniając 
swoje stanowisko.

6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, człon-
kowie komisji dokonują ponownej oceny ofert, któ-
re uzyskały identyczną, najwyższą średnią arytme-
tyczną punktów, zgodnie z zasadami, o których mo-
wa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1.

7.  W przypadku wskazania oferty, która uzyskała naj-
wyższą średnią arytmetyczną punktów, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 1 albo ust. 6, komisja proponuje 
wysokość dotacji w ramach środków finansowych 
przewidzianych na realizację zadania publicznego.

§ 10

1.  Komisja sporządza protokół otwartego konkursu 
ofert. 

2.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)  listę złożonych ofert;

2)  listę ofert pominiętych wraz ze wskazaniem przy-
czyn pominięcia;

3)  listę rankingową ofert, o której mowa w § 9 
ust. 4;

4)  wskazanie oferty, która uzyskała najwyższą śred-
nią arytmetyczną punktów, albo stwierdzenie, że 
żadna z ofert nie spełnia w wystarczającym stop-
niu kryteriów, wraz z uzasadnieniem;

5)  propozycję, o której mowa w § 9 ust. 7.

§ 11

1.  Dyrektor komórki merytorycznej zatwierdza proto-
kół, o którym mowa w § 10 ust. 1, i przedkłada Mini-
strowi Środowiska propozycję wyboru konkretnej 
oferty, albo odstąpienia od wyboru oferty, wraz 
z uzasadnieniem.

2.  Rozstrzygnięcie Ministra Środowiska w sprawie, 
o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem jest 
publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.

§ 12

1.  W przypadku złożenia oferty, o którym mowa 
w art. 12 ust. 1 ustawy, komórka merytoryczna do-
konuje oceny celowości zlecenia realizacji zadania 
publicznego.

2.  W przypadku stwierdzenia celowości realizacji za-
dania publicznego stosuje się § 3 ust. 2, a przypad-
ku, gdy zadanie może być zlecone w ramach przy-
znanych limitów wydatków na realizację zadań pub-
licznych zawartych w wykazie, o którym mowa 
w § 3 ust. 3, przeprowadza się otwarty konkurs 
ofert, zgodnie z przepisami § 5—11.

Rozdział 3

Zlecenie realizacji zadania publicznego

§ 13

1.  W przypadku wyboru konkretnej oferty komórka 
merytoryczna sporządza projekt umowy zlecającej 
realizację zadania publicznego, zgodnie z wzorem 
określonym w rozporządzeniu ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego, wydanym 
na podstawie art. 19 ustawy, uwzględniając ele-
menty, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy 
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z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)).

2.  Projekt umowy zlecającej realizację zadania publicz-
nego jest parafowany przez dyrektora Departamen-
tu Ekonomicznego, a następnie przez dyrektora De-
partamentu Prawnego.

3.  Minister Środowiska może upoważnić dyrektora ko-
mórki merytorycznej do podpisania umowy zlecają-
cej realizację zadania publicznego.

4.  Umowę zlecającą realizację zadania publicznego 
sporządza się w co najmniej trzech jednobrzmią-
cych egzemplarzach.

5.  Oryginał podpisanej umowy zlecającej realizację za-
dania publicznego otrzymuje komórka merytorycz-
na, Departament Ekonomiczny i podmiot, któremu 
zlecono realizację zadania publicznego.

6.  Komórka merytoryczna przekazuje kopię podpisa-
nej umowy zlecającej realizację zadania publiczne-
go do Departamentu Edukacji Ekologicznej.

§ 14

1.  Departament Ekonomiczny, po otrzymaniu podpi-
sanej umowy zlecającej realizację zadania publicz-
nego, przekazuje dotację, w jednej albo wielu tran-
szach.

2.  Jeżeli umowa zlecająca realizację zadania publicz-
nego przewiduje przekazywanie dotacji w wielu 
transzach, wypłata kolejnej transzy możliwa jest po 
zatwierdzeniu sprawozdania częściowego z wyko-
nania zadania publicznego.

Rozdział 4

Sprawozdania i kontrole

§ 15

1.  Jeżeli umowa zlecająca realizację zadania publicz-
nego przewiduje sporządzanie sprawozdania częś-
ciowego z wykonania zadania publicznego przez 
podmiot, któremu zlecono realizację zadania pub-
licznego, sprawozdanie takie przekazywane jest do 
komórki merytorycznej.

2.  Komórka merytoryczna, niezwłocznie po otrzyma-
niu sprawozdania częściowego z wykonania zada-
nia publicznego, przekazuje jego kopię do Departa-
mentu Ekonomicznego.

3.  Komórka merytoryczna ocenia wykonanie zadania 
publicznego na podstawie sprawozdania meryto-
rycznego wchodzącego w skład sprawozdania częś-

ciowego z wykonania zadania publicznego, a w przy-
padku wątpliwości co do prawidłowości wykonania 
zadania publicznego, podejmuje niezwłocznie dzia-
łania zmierzające do ich wyjaśnienia.

4.  Departament Ekonomiczny ocenia wykonanie zada-
nia publicznego na podstawie sprawozdania z wy-
konania wydatków wchodzącego w skład sprawo-
zdania częściowego z wykonania zadania publicz-
nego, a w przypadku wątpliwości co do prawidło-
wości wykonania wydatków, podejmuje niezwłocz-
nie działania zmierzające do ich wyjaśnienia, po 
czym przekazuje opinię do komórki merytorycznej.

5.  Dyrektor komórki merytorycznej:
1)  zatwierdza sprawozdanie częściowe z wykonania 

zadania publicznego — w przypadku braku niepra-
widłowości przy wykonaniu zadania publicznego 
i nieprawidłowości przy wykonaniu wydatków;

2)  nie zatwierdza sprawozdania częściowego z wy-
konania zadania publicznego — w przypadku wy-
stąpienia nieprawidłowości przy wykonaniu za-
dania publicznego lub nieprawidłowości przy 
wykonaniu wydatków.

6.  Podmiot, któremu zlecono realizację zadania pub-
licznego, jest informowany pisemnie o zatwierdze-
niu albo niezatwierdzeniu sprawozdania częściowe-
go z wykonania zadania publicznego. Informacja, 
o której mowa, jest także przekazywana do Departa-
mentu Ekonomicznego.

§ 16

1.  Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pub-
licznego, sporządzone przez podmiot, któremu zle-
cono realizację zadania publicznego, przekazywane 
jest do komórki merytorycznej.

2.  Do sprawozdania końcowego z wykonania zadania 
publicznego stosuje się przepisy § 15 ust. 2—4.

3.  Dyrektor komórki merytorycznej:
1)  zatwierdza rozliczenie dotacji w zakresie rzeczo-

wym i finansowym — w przypadku braku niepra-
widłowości przy wykonaniu zadania publicznego 
i nieprawidłowości przy wykonaniu wydatków;

2)  nie zatwierdza rozliczenia dotacji w zakresie rze-
czowym i finansowym — w przypadku nieprawid-
łowości przy wykonaniu zadania publicznego lub 
nieprawidłowości przy wykonaniu wydatków.

4.  Podmiot, któremu zlecono realizację zadania pub-
licznego, jest informowany pisemnie o zatwierdze-
niu albo niezatwierdzeniu rozliczenia dotacji w za-
kresie rzeczowym i finansowym. Informacja, o któ-
rej mowa, jest także przekazywana do Departamen-
tu Ekonomicznego.

§ 17

1.  W przypadku przesłanek świadczących o wykorzy-
staniu udzielonej dotacji w części lub całości nie-
zgodnie z przeznaczeniem albo pobraniu jej w nad-
miernej wysokości, dyrektor komórki merytorycznej 
występuje do podmiotu, któremu zlecono realizację 
zadnia publicznego, o wyjaśnienia.

2)  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, 
poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, 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.



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 4 — 71 — Poz. 62 i 63

2.  Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, pod-
miot, któremu zlecono realizację zadania publiczne-
go, złoży wyjaśnienia podważające istnienie prze-
słanek świadczących o wykorzystaniu udzielonej 
dotacji w części lub całości niezgodnie z przezna-
czeniem albo pobraniu jej w nadmiernej wysokości, 
dyrektor komórki merytorycznej zatwierdza spra-
wozdanie częściowe z wykonania zadania publicz-
nego lub zatwierdza rozliczenie dotacji w zakresie 
rzeczowym i finansowym.

3.  Jeżeli wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, nie pod-
ważą istnienia przesłanek świadczących o wykorzy-
staniu udzielonej dotacji w części lub całości nie-
zgodnie z przeznaczeniem lub pobraniu jej w nad-
miernej wysokości, komórka merytoryczna, w uzgod-
nieniu z Departamentem Ekonomicznym, ustala 
kwotę dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu 
państwa i termin, od którego nalicza się odsetki 
w wysokości jak dla zaległości podatkowych, oraz 
przedkłada Ministrowi Środowiska do podpisu pro-
jekt pisma kierowanego do podmiotu, któremu zle-
cono realizację zadania publicznego, w tej sprawie.

4.  W przypadku niedokonania przez podmiot, któremu 
zlecono realizację zadania publicznego, zwrotu do-
tacji do budżetu państwa wraz z odsetkami w wyso-
kości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
w terminie do dnia 28 lutego roku następującego 
po roku, w którym udzielono dotacji, komórka me-
rytoryczna, w uzgodnieniu z Departamentem Eko-
nomicznym, przygotowuje i przedkłada Ministrowi 
Środowiska do podpisu projekt decyzji administra-
cyjnej określającej kwotę przypadającą do zwrotu 
i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 18

1.  Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowa-
dza kontrolę realizacji zadania publicznego przez 

podmiot, któremu taką realizację zlecono, w toku re-
alizacji zadania publicznego lub po jej zakończeniu:

1)  niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnionego 
wniosku dyrektora komórki merytorycznej lub 
członka kierownictwa Ministerstwa Środowiska;

2)  na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Śro-
dowiska rocznego planu kontroli.

2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest 
w trybie określonym w postanowieniach umowy 
zlecającej realizację zadania publicznego, z uwzględ-
nieniem przepisów dotyczących zasad i trybu kon-
troli, obowiązujących w Ministerstwie Środowiska.

3.  W przypadku kontroli przeprowadzanej po zakoń-
czeniu realizacji zadania publicznego Biuro Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego przekazuje informację 
o wynikach przeprowadzonej kontroli komórce me-
rytorycznej.

4.  W przypadku kontroli przeprowadzanej w toku rea-
lizacji zadania publicznego Biuro Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego przekazuje informację o wynikach 
przeprowadzonej kontroli komórce merytorycznej 
i Departamentowi Ekonomicznemu.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 19

Departament Edukacji Ekologicznej, na podstawie in-
formacji uzyskanych od komórek merytorycznych, spo-
rządza projekt obwieszczenia o udzielonych dotacjach 
w ubiegłym roku, w celu wykonania przez Ministra Śro-
dowiska obowiązku wynikającego z art. 123 ust. 2 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 
w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
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ZARZĄDZENIE Nr 64 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 12 Ministra Środowiska z dnia 
13 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Babiogórskiego Parku Narodowego:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów z podaniem rodzaju, i lokalizacji po-
szczególnych zadań”, w rozdziale III „Sposoby 

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną 
krajobrazową”, w tabeli C. „Ochrona terenów udo-

stępnionych dla turystyki i edukacji” dodaje się lp. 5 
w brzmieniu:

5 Usunięcie zbędnych drzew w Ogrodzie Roślin 
Babiogórskich

3 buki, 2 jodły, kilkanaście 
młodych drzew

Oddział 1g
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ZARZĄDZENIE Nr 65 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 października 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 5 Ministra Środowiska z dnia 
9 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego wprowadza się 
następujące zmiany:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokali-
zacji poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na ob-
szarach ochrony ścisłej” w tabeli A. „Ochrona przy-
rody nieożywionej i gleb” lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4 Wykonanie drewnianej nawierzchni (pomostów) 
na podmokłych odcinkach szlaków pieszych

300 m 1/229d, 1/239c, 1/231a, 
1/231b, 2/11d

2)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej” dodaje się tabelę B. „Ochrona ekosy-
stemów leśnych”, w brzmieniu:

„B. Ochrona ekosystemów leśnych:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 Rozebranie torowiska kolejki leśnej poprzez 
zdjęcie i wywiezienie szyn, zwrotnic, śrub 
mocujących i innych elementów stalowych

6,4 km 2/267a, 2/210j, 2/269d, 
2/270b, 2/259c, 2/257c, 
2/251b, 2/246b, 2/232g, 
2/231f, 2/230d

1)  Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody 
ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkie-
go Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

z up. Bernard Błaszczyk
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3)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej” dodaje się tabelę C. „W nieleśnych 
ekosystemach lądowych”, w brzmieniu:

„C. W nieleśnych ekosystemach lądowych:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 Regeneracja muraw alpejskich zniszczonych 
w wyniku wydeptywania — wysadzenie sa-
dzonek kostrzewy niskiej Festuca supina, pię-
ciornika złotego Potentilla aurea, prosienicz-
nika jednogłówkowego Hypocheris uniflora, 
macierzanki halnej Thymus alpestris

6000 szt. 2/16a, 2/22a

1)  Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody 
ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkie-
go Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

4)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań” w rozdziale l „Na obszarach ochrony ścisłej” dodaje się tabelę D. „Turystyka”, 
w brzmieniu:

„D. Turystyka:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 Budowa wiat (deszczochronów) przy pieszych 
szlakach turystycznych

8 szt. 1/9a, 1/123a, 1/138a, 
1/157h, 1l/167c, 1/231a, 
2/11b, 2/124

1)  Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody 
ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkie-
go Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

5)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokaliza-
cji poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli A. „W ekosystemach 
leśnych”:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia 
drzew w drzwostanie (cięcia przebudowy 
składu gatunkowego oraz przemiany struktury 
drzewostanów)

1234,66 ha 1/129b, 1/129i, 1/133c, 
1/181 c, 1/182c, 1/185b, 
1/217k, 1/271a, 1/271b, 
1/272a, 1/25g, 1/36a, 
1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 
1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 
1/51 a, 1/54b, 1/58b, 1/58c, 
1/58g, 1/59a, 1/59c, 1/61c, 
1/69g, 1/70b, 1/70f, 1/74a, 
1/74d, 1/74f, 1/74g, 1/78a, 
1/78c, 1/78i, 1/79f,1/80c, 
1/81b, 1/81c, 1/83b, 1/84b, 
1/85a, 1/85f, 1/87d, 1/87f, 
1/89a, 1/89b, 1/89c, 1/90a, 
2/102a, 2/168c, 2/169b, 
2/170a, 2/174f, 2/174i, 
2/1741, 2/185a, 2/188c, 
2/18a, 2/191f, 2/198a, 
2/19a, 2/1dx, 2/207d, 
2/209b, 2/210a, 2/2a, 2/2d, 
2/55a, 2/57b, 2/5g, 2/7b
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b) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7 Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwie-
rzyną łowną za pomocą grodzeń, repelentów 
bądź środków mechanicznych

65,47 ha 1/135c, 1/181c, 1/185b, 
1/186b, 1/186c, 1/186d, 
1/249f, 1/24a, 1/250a, 
1/250b, 1/251a, 1/254d, 
1/255a, 1/255d, 1/255f, 
1/256a, 1/256d, 1/258a, 
1/260a, 1/261c, 1/262a, 
1/263a, 1/263b, 1/264a, 
1/264c, 1/265b, 1/266a, 
1/267a, 1/268a, 1/271a, 
1/272a, 1/274a, 1/274f,
1/276a, 1/36a, 1/36c, 
1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 
1/50f, 1/54b, 1/58a, 1/58b, 
1/58g, 1/59c, 1/59f, 1/61c, 
1/61j, 1/62a,1|69g, 1/70a, 
1/70b, 1/79a, 1/79b, 1/79c, 
1/79[, 1/80a, 1/80b, 1/81b, 
1/83b, 1/85a, 1/85 f, 1/85h, 
1/90a, 1/99b, 2/169b, 
2/1 70a, 2/174f, 2/174i, 
2/188c, 2/1dx, 2/208c, 
2/209b, 2/210a, 2/2a, 2/2d, 
2/55a, 2/7b

6)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli D. „Ochrona przyrody nie-
ożywionej i gleb” dodaje się lp. 14 w brzmieniu:

14 Wykonanie drewnianej nawierzchni (pomo-
stów) na podmokłych odcinkach szlaków pie-
szych

10 m 2/12f

7)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli F. „Turystyka”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Budowa wiat (deszczochronów) przy pieszych 
szlakach turystycznych

3 szt. 1/75d, 1/268d, 2/66j

b) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15 Wydzielenie miejsc dla rowerów na parkin-
gach

6 miejsc w obrębie 
obecnych parkingów

1/1291, 1/182m, 1/217b, 
1/280c, 2/67h, 2/70k

8)  w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, sposoby ich 
udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach” w tabe-
li B. „Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych” lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4 Oddziały o numerach: 
1/217,2/12, 2/10,2/13, 
2/11, 2/14, 2/16, 2/22, 
2/26, 2/65, 2/64, 2/63, 
2/66, 2/67, 2/24, 2/70 
(Ścieżka przyrodnicza 
„Połonina Caryńska”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania 
wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu 
dnia liczba zwiedzających w całym 
kompleksie Połoniny Caryńskiej 
nie przekraczała: 1100 osób (przy 
założeniu, że natężenie ruchu 
turystycznego jest rozłożone 
w czasie)

5 Oddziały o numerach:  
2/70, 2/86, 2/91, 1/242, 
1/243, 1/244, 1/239, 2/213, 
1/237, 1/232, 1/236, 1/234, 
1/231, 2/18 (Ścieżka 
przyrodnicza „Wielka 
Rawka”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania 
wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu 
dnia liczba zwiedzających w całym 
kompleksie Wielkiej i Małej Rawki 
nie przekraczała: 1200 osób (przy 
założeniu, że natężenie ruchu 
turystycznego jest rozłożone 
w czasie)
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9)  w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, sposoby ich 
udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach” w tabe-
li C. „Miejsca udostępniane w celach turystycznych” lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2 Sieć pieszych szlaków 
turystycznych w kompleksie 
Wielkiej i Małej Rawki (wraz 
z Wielkim Działem i pasmem 
granicznym) 
Szlak: Ustrzyki Górne— 
Wielka Rawka (oddziały: 
2/18, 1/231, 1/234, 1/326, 
1/232, 1/237) 
Szlak: Przełęcz 
Wyżniańska—Mała Rawka—
Wielka Rawka (oddziały: 
2/70, 2/86, 2/91, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/239, 2/213, 1/237 
Szlak: Wetlina—Dział—Mała 
Rawka (oddziały: 2/210, 
2/209, 2/208, 2/207, 2/206, 
2/205, 2/204, 2/95, 2/94, 2/93, 
2/92, 2/91, 1/244 
Szlak: Wetlina—pasmo 
graniczne—Wielka Rawka 
(oddziały: 2/274—2/278, 
2/266, 2/260, 2/252, 2/254, 
2/255, 2/256, 2/250, 2/244, 
2/243, 2/240, 2/239, 2/238, 
2/237, 2/236, 2/212, 1/237)

Sieć połączonych szlaków 
udostępniana jest poprzez 
4 wejścia — punkty kontrolne, 
gdzie sprzedawane są 
bilety i wypełniane ankiety 
charakteryzujące ruch turystyczny 
(monitoring). Turyści docierają 
do 2 miejsc widokowych z kilku 
kierunków w różnym czasie

Należy dążyć do tego, aby w ciągu 
dnia liczba zwiedzających w całym 
kompleksie nie przekraczała: 
1200 osób (przy założeniu, że 
natężenie ruchu turystycznego jest 
rozłożone w czasie)

3 Sieć pieszych szlaków 
turystycznych w kompleksie 
Połoniny Caryńskiej Ustrzyki 
Górne—Połonina Caryńska 
(1297 m) (oddziały: 1/217, 
2/12, 2/10, 2/13, 2/11, 
2/14, 2/15, 2/22 Berhy 
Górne—Połonina Caryńska 
(1297 m) (oddziały: 2/67, 
2/66, 2/63, 2/64, 2/65, 2/26, 
2/22 Przełęcz Przysłup—
Połonina Caryńska (1237 m) 
(oddziały: 2/44, 2/39, 
2/38, 2/36) Wyżniański 
Wierch—Połonina Caryńska 
(oddziały: 2/24, 2/25, 2/26, 
2/70, 2/69,2/65)

Sieć połączonych szlaków 
udostępniana jest przez 
4 wejścia — punkty kontrolne, 
gdzie sprzedawane są 
bilety i wypełniane ankiety 
charakteryzujące ruch turystyczny 
(monitoring). Turyści docierają 
do 2 miejsc widokowych z kilku 
kierunków w różnym czasie

Należy dążyć do tego, aby w ciągu 
dnia liczba zwiedzających w całym 
kompleksie nie przekraczała: 
1100 osób (przy założeniu, że 
natężenie ruchu turystycznego jest 
rozłożone w czasie)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Minister Środowiska

z up. Bernard Błaszczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, 
poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 59 Ministra Środowiska z dnia 
29 maja 2008 r. w sprawie organizacji, składu oraz 
miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go w Ministerstwie Środowiska, wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  przewodniczący — Podsekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Środowiska Główny Geolog Kraju;”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Członkowie Zespołu — każdy w zakresie swoich 
właściwości przygotowują materiały analityczne 
umożliwiające: wypracowanie wniosków i pro-
pozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdzia-
łania zagrożeniom wpływającym negatywnie na 
poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia o znacz-
nych rozmiarach lub środowiska oraz dokony-
wanie okresowej oceny zagrożeń na potrzeby 
Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa naro-
dowego.”;

3) uchyla się § 6.

§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 66 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządo-
wej — środowisko i gospodarka wodna na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 li-
stopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa-
nia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716 oraz Nr 131, 
poz. 1076. 
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ZARZĄDZENIE Nr 67 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 
21 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Pienińskiego Paku Narodowego wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów z podaniem rodzajów, rozmiaru i lokali-
zacji poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Na ob-
szarach objętych ochroną czynną” w tabeli A. „W eko-
systemach leśnych” lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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1 Zapewnienie ciągłości produkcji rodzimego 
materiału sadzeniowego: 
1)  zbiór nasion drzew liściastych i szyszek 

drzew iglastych

85 kg nasion i 150 kg szyszek Obwód Ochronny 
Pieninki, Zielone Skałki, 
Macelowa Góra — zbiór 
z wytypowanych drzew3)

2)  hodowla, pielęgnacja ochrona materiału 
sadzeniowego w szkółce leśnej. 
Utrzymanie istniejących obiektów oraz 
infrastruktury technicznej na szkółce. 
Wykonanie analizy właściwości 
fizycznych i chemicznych gleby

Powierzchnia manipulacyjna 
szkółki — 0,68 ha

Oddział 45h3)

3)  Oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa, oznaczone liczbami łamanymi przez duże 
litery.
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ZARZĄDZENIE Nr 68 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 16 Ministra Środowiska z dnia 
21 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Wigierskiego Parku Narodowego:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka-
lizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Spo-
soby ochrony czynnej na obszarach ochrony czyn-
nej”, w tabeli A. „W ekosystemach leśnych”, lp. 7 
i 8 otrzymują brzmienie:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

7 Regulacja składu gatunkowego 
i struktury przestrzennej 
drzewostanów w wieku od 21 do 
40 lat

Usuwanie niektórych drzew 
występujących w nadmiarze oraz 
należących do gatunków 
niezgodnych z docelowym 
(naturalnym) typem 
drzewostanu, na łącznej 
powierzchni 58,41 ha

Obręb Ochronny Wigry: 29c, 
30g, 47m, 92b, 92f, 118b, 118g, 
169c.
Obręb Ochronny Maćkowa 
Ruda: 260g, 288b, 304b, 323c, 
324d, 343b, 359i, 360d, 361a, 
387d, 395b, 396g

8 Regulacja składu gatunkowego 
i struktury przestrzennej 
drzewostanów w wieku od 40 do 
70 lat

Usuwanie niektórych drzew 
występujących w nadmiarze oraz 
należących do gatunków 
niezgodnych z docelowym 
(naturalnym) typem 
drzewostanu, na powierzchni 
112,21 ha

Obręb Ochronny Wigry: 29b, 
29d, 29m, 30f, 30p, 33h, 35c, 35d, 
38b, 43a, 45a, 73g, 79b, 96d, 
108a, 108b, 108c, 119b, 1271, 
169b.
Obręb Ochronny Maćkowa 
Ruda: 202c, 2099, 210a, 210b, 
210i, 210j, 238i, 2381, 260f, 331a, 
331b, 331d, 359g, 371a, 3689, 
369b, 369h, 379i, 384f, 387g, 
387h, 398b

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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2)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”, w tabeli C. 
„W ekosystemach wodnych”, lp. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

1 Czynna ochrona 
charakterystycznych dla 
obszaru Parku gatunków 
ryb, w tym szczególnie 
zagrożonych spadkiem 
liczebności i narażonych 
na wyginięcie — siei, 
sielawy, szczupaka

Zarybienia szczupakiem wylęg żerujący. 
Materiał zarybieniowy wyhodowany 
z tarlaków pozyskanych z jezior Parku 
oraz Pojezierza Suwalskiego. 
Podstawowa forma materiału 
zarybieniowego — wylęg żerujący

Jezioro Wigry (oddz. 188) — do 
2 1000 000 szt. 
Jezioro Pierty (oddz. 185) — do 
230 000 szt. 
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199) 
— do 30 000 szt.
Jezioro Leszczewek (oddz. 190) 
— 35 000 szt. 
Jezioro Omułówek (oddz. 187)  
— do 30 000 szt.2)

Zarybienia sielawą. Podstawowa forma 
do zarybień — wylęg. Materiał 
zarybieniowy wyhodowany z tarlaków 
pozyskanych z jezior Parku oraz 
Pojezierza Suwalskiego

Jezioro Wigry (oddz. 188)  
— 37 440 000 szt. 
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199) 
— do 500 000 szt.2)

Zarybienia sieją. Podstawową formą do 
zarybień będzie wylęg. Materiał 
zarybieniowy wyhodowany z z tarlaków 
pozyskanych z jezior Parku Suwalskiego

Jezioro Wigry (oddz. 188) — do 
135 000 szt.2)

2 Pozyskanie tarlaków Odłów tarlaków szczupaka, sielawy, siei Jezioro Wigry (od dz. 188): 
sielawa — do 3000 kg, sieja — 
do 700 kg, szczupak — 606 kg

3 Ochrona tarlisk lina, 
szczupaka, leszcza, płoci

Zimowe koszenie części roślinności 
wynurzonej w obrębie tarlisk, usuwanie 
części skoszonej masy poza jezioro

Jezioro Wigry (od dz. 188A)  
— Zatoka Zadworze, Ploso 
Północne — 5000 m linii 
brzegowej

2)  Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, 
w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku.

3)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”, w tabe-
li D. „Inne”:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3 Wykonanie i ustawienie 
tablic informacyjnych

24 tablice informacyjne wraz 
z elementami wsporczymi — konstrukcja 
drewniana na dwóch słupach, 
zadaszona, ustawiona na stopach 
betonowych

Obręb Ochronny Wigry: 46a, 
46c, 47f, 47g, 47h, 47i, 47k, 48d, 
48f, 49b, 49n, 72c, 79i; 
Obręb Ochronny Maćkowa 
Ruda: 212a, 298f, 359j, 380a, 
388h

b) lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

Lp. Rodzaj zadań chronnych Rozmiar Lokalizacja

9 Budowa kładki naziemnej Kładka na zielonym szlaku turystycznym 
wokół jeziora Wigry dłuqość 60 m

Obwód Ochronny Mikołajewo: 
213 b

10 Wymiana infrastruktury 
w miejscach odpoczynku 
przy szlakach turystycz-
nych

Stoły z ławami zadaszone (ławostoły) — 
wymiana na nowe — 6 szt. Konstrukcja 
drewniana ustawiona na stopach 
betonowych

Obręb Ochronny Wigry: 53m, 
62g, 77i, 92d, 148h;
Obręb Ochronny Maćkowa 
Ruda: 336d
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4)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań”, w rozdziale III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”, 
w tabeli A. „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4 Przeciwdziałanie 
szkodom powodowanym 
w drzewostanach przez 
duże ssaki roślinożerne 
w uprawach i płodach 
rolnych

Zwiększenie bazy żerowej poprzez 
uprawę poletek zaporowych (uprawa 
zbóż i roślin okopowych) na powierzchni 
3,50 ha

Obręb Ochronny Maćkowa 
Ruda: 307b, 362f

5 Ochrona miejsc 
gniazdowania owadów 
związanych z podłożem 
gliniastym

Remont 31 konstrukcji glinianych Obwody Ochronne Lipniak, 
Gawarzec, Krzywe

5)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań”, w rozdziale III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”, 
w tabeli B. „Inne”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Wykonanie i ustawienie 
tablic informacyjnych

4 tablice informacyjne wraz 
z elementami wsporczymi — konstrukcja 
drewniana na dwóch słupach, 
zadaszona, ustawiona na stopach 
betonowych

Obręb Ochronny Wigry: 49k, 
49m; 
Obręb Ochronny Maćkowa 
Ruda: 2281, 230d

b) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6 Wymiana istniejącej 
i budowa nowej 
infrastruktury 
w miejscach odpoczynku 
przy szlakach 
turystycznych

Stoły z ławami zadaszone (ławostoły)  
— 13 szt. Konstrukcja drewniana 
ustawiona na stopach betonowych

Obręb Ochronny Wigry: 49g, 
1071; 
Obręb Ochronny Maćkowa 
Ruda: 220r, 230d, 299c, 308f, 
337c
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ZARZĄDZENIE Nr 69 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 
13 stycznia 2009 r. W sprawie zadań ochronnych dla 
Poleskiego Parku Narodowego wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka-

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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lizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale I. „Na obszarach objętych ochroną czynną”, w tabeli A. „W ekosy-
stemach leśnych”:

a) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8 Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie 
szkółki leśnej oraz na powierzchniach 
przeznaczonych do zalesienia

42 próby 74f, g, h, i, 159k

b) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

16 Uzupełnienie przerzedzonych miejsc 
w drzewostanach poprzez posadzenie drzew 
i krzewów (poprawki i uzupełnienia)

2,94 ha 2k, 9k, 19b, c, j, 74f, g, h, i, 80h, 
86b, f, j, 1540, 1551, 157i, 159b, 
161j, n, 193j, 194b, 195h

c) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

18 Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia 
drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)

4,80 ha 18b, 27z, jx, 37mx, 145p, 222d, r, 
232c, d, 241g

d) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

20 Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach 
leśnych (pielęgnacja)

132,05 ha (1a)2, 2k, (2r, 3b, f, g, 4b)2, 5b, 9k, 
(10z, 11b)2, 17d, g, (k)2, I, (n, s, 
18f)2, 19b, c, j, 33b, (f)2, g, 34i, 
37m, 51 i, g, h, t, 74f, g, h, i, (77j)2, 
n, (78h)2, n, 80h, (r)2, 86b, j, 931, 
102b, 127i, 142j, m, (143b)2, k, 
(144b)2, 151a, 1540, 159b, 161j, 
(170f, 179h, 183b)2, 186f, 187c, 
(188i)2, j, (k)2, (193j, 194a, b, 195a, 
h)2, 200z, 202a, (204a), (206a), b, 
206g, 207a, 213b, (214c, 215a, 
220a, 221Ad)2, 222k, 222ax, (252a, 
c, 255d)2, 302r, dx, 305a, (f, i)2, 
307m, p (314a)2, d, (345w, 346c, 
357f, j, m, 359a)2, 359f, (370bx)2

2) Zadania kontynuowane z 2008 r.

e) dodaje się lp. 24 w brzmieniu:

24 Grodzenie upraw leśnych żerdziami lub siatką 5,22 ha 2k, 9k, 19b, c, j, 74f, g, h, i

2)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań”, w rozdziale I. „Na obszarach objętych ochroną czynną”, w tabeli C. „W ekosyste-
mach wodnych” lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Wykonanie nowych mnichów oraz remonty 
istniejących przepustów, przetamowań, grobli, 
mnichów i uzupełnienie punktowego zasypania 
rowów

6 nowych 
mnichów

6, 8, 9, 10, 11, 35, 36, 39, 40, 41, 
42, 47, 48, 49, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 140, 328, 330, 332

3)  w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt”, w tabeli B. „Ochrona czynna 
gatunków zwierząt” lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Sikory, kowalik, pełzacz, krętogłów, 
muchołówka żałobna, pleszka ogrodowa, 
kraska, bocian czarny, pójdźka, uszatka, 
puszczyk, puchacz

Poprawa 
warunków 
lęgowych

Czyszczenie, naprawa istniejących 
oraz zakup i rozwieszenie nowych 
budek lęgowych, koszy i platform 
dla ptaków
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4)  w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskie-
go połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześ-
nie w tych miejscach”, w tabeli B. „Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych” lp. 3 otrzymuje 
brzmienie:

3 Ścieżki przyrodnicze oraz szlaki turystyczne do 
nich prowadzące: 
1)  „Dąb Dominik” — oddz. 101i, 102l, o, 137a, 

g, i, j, o, p, 138a, 140z, cx. 161d, h, n, p; 
2)  „Spławy” wraz z czarnym szlakiem 

łącznikowym z Zawadówki — oddz. 243a, 
245l, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c, 255b, c, g, 
261bx, cx, yx, 262d, j, k, jx, nx, ox, rx, sx; 

3)  „Jezioro Długie” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z miejscowości Kolonia Wola 
Wereszczyńska — oddz. 154b, d, 155g, h, i, 
156g, 157b, c, h, i, j; 

4)  „Perehod” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z Pieszowoli — oddz. 8b, f, g, r, 
z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j, k, l, m, o, p, r, s, t, 
w, x, y, z, fx, 12a, c, g, h, j, k;

5)  „Obóz Powstańczy” — oddz. 68a, i, j, k, 69i, 
71fx, 85i, k, 86a, 87a, 88a, 89a, b

Przejście grup 
i indywidualnych 
zwiedzających po 
wyznaczonej trasie. 
Ścieżki są udostępniane 
po wniesieniu 
stosownych opłat

Grupy do 40 osób; nie 
więcej niż 6 grup dziennie 
na jednej trasie

5)  w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego 
połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie 
w tych miejscach”, w tabeli C. „Miejsca udostępniane w celach turystycznych”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Ścieżki przyrodnicze oraz szlaki turystyczne do 
nich prowadzące: 
1)  „Dąb Dominik” trasa skrócona — oddz. 137a, 

g, i, j, o, p, 140z, cx, 161d, h, n, p; 
2)  „Spławy” wraz z czarnym szlakiem 

łącznikowym z Zawadówki — oddz. 243a, 
245l, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c, 255b, c, g, 
261bx, cx, yx, 262d, j, k, ox, rx, sx, nx, jx; 

3)  „Jezioro Długie” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z miejscowości Kolonia Wola 
Wereszczyńska oddz. 154b, d, 155g, h, i, 
156g, 157b, c, h, i, j; 

4)  „Perehod” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z Pieszowoli — oddz. 8b, f, g, r, 
z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j, k, l m o, p, r, s, t, 
w, x, y, z, fx, 12a, c, g, h, j, k;

5)  „Obóz Powstańczy” oddz. 68a, i, j, k, 69i, 
71fx, 85i, k, 86a, 87a, 88a, 89a, b

Przejście grup 
i indywidualnych 
zwiedzających po 
wyznaczonej trasie. 
Palenie ognisk 
w miejscach 
wyznaczonych przez 
dyrektora Parku. Ścieżki 
są udostępniane po 
Wniesieniu stosownych 
opłat

Grupy do 40 osób, nie 
więcej niż 6 grup dziennie 
na jednej trasie

b) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4 Pola wypoczynkowe Pieszowola, Łowiszów, 
Łomnica, Babsk oddz. 10cx, 144p, 161p, 200n

Wypoczywanie, palenie 
ognisk, rozbijanie 
namiotów, noclegi; 
możliwe po zgłoszeniu 
i wniesieniu stosownych 
opłat

Grupy do 40 osób, nie 
więcej niż 6 grup dziennie 
na jednym polu 
wypoczynkowym, nocleg 
do 40 osób na jednym 
polu wypoczynkowvm

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw wdrażania Programu 
„Eko — Polska”, zwany dalej „Zespołem”, jako organ 
pomocniczy Ministra Środowiska. .

§ 2

1.  W skład Zespołu wchodzą następujące osoby po-
wołane przez Ministra Środowiska:
1)  przewodniczący Zespołu — przedstawiciel Mini-

stra Środowiska;
2)  zastępca przewodniczącego Zespołu — przedsta-

wiciel Ministra Środowiska;
3)  sekretarz Zespołu — przedstawiciel Ministra Śro-

dowiska;
4)  członkowie Zespołu — przedstawiciele:

a)  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b)  Ministra Sportu i Turystyki,
c)  Ministra Zdrowia.

2.  W pracach Zespołu mogą brać udział inne osoby, 
zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 3

1.  Prace Zespołu toczą się na posiedzeniach Zespołu.

2.  Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o któ-
rych mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie 
ani zwrot kosztów podróży.

§ 4

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)  koordynacja, wdrażanie i monitorowanie wdrażania 

Programu „Eko — Polska”, zgodnie z postanowie-
niami Deklaracji Ministra Środowiska, Ministra 
Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Ministra Zdrowia, zawartej w Warszawie 
w dniu 24 czerwca 2009 r.;

2)  ocena postępów wdrażania Programu „Eko — Pol-
ska” oraz prace nad jego ewaluacją.

§ 5

1.  Rozstrzygnięcia Zespołu mają formę uchwał i zapa-
dają na posiedzeniach.

2.  Uchwały, o których mowa w ust. 1, są podejmowa-
ne zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy składu Zespołu.

3.  Dla ważności głosowania konieczna jest obecność 
na posiedzeniu przewodniczącego Zespołu albo za-
stępcy przewodniczącego Zespołu.

4.  W przypadku równej ilości oddanych głosów decy-
duje głos przewodniczącego Zespołu, a w razie nie-
obecności przewodniczącego — głos zastępcy prze-
wodniczącego Zespołu.

5.  Szczegółowy tryb pracy Zespołu Zespół określi 
w regulaminie pracy Zespołu, uchwalonym na 
pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§ 6

1. Przewodniczący Zespołu:

1)  kieruje pracami Zespołu;

2)  określa harmonogram prac Zespołu;

3)  zwołuje posiedzenia Zespołu;

4)  przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

5)  reprezentuje Zespół na zewnątrz;

6)  wykonuje inne zadania wynikające z regulaminu 
pracy Zespołu oraz harmonogramu prac Zespołu.

2.  Zastępca przewodniczącego Zespołu wykonuje 
czynności, o których mowa w ust. 1, w razie nie-
obecności przewodniczącego Zespołu.

3.  Sekretarz Zespołu prowadzi dokumentację prac Ze-
społu oraz protokołuje posiedzenia Zespołu.

§ 7

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapew-
nia Departament Edukacji Ekologicznej w Minister-
stwie Środowiska.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 70 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania Programu „Eko — Polska”

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 14 Ministra Środowiska z dnia 
15 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Kampinoskiego Parku Narodowego, zmienionym za-

rządzeniem Nr 27 z dnia 8 kwietnia 2009 r. oraz zarzą-
dzeniem Nr 36 z dnia 20 maja 2009 r., wprowadza się 
następujące zmiany:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka-
lizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale II. „Spo-
soby ochrony czynnej na obszarach ochrony czyn-
nej”, w tabeli A. „W ekosystemach leśnych” lp. 22 
otrzymuje brzmienie:
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ZARZĄDZENIE Nr 71 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

22 Odstrzały redukcyjne dzików w celu 
minimalizacji szkód w uprawach 
i płodach rolnych

600 sztuk — łącznie na obszarze 
ochrony czynnej i krajobrazowej

Obszar całego Parku

2)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań”, w rozdziale II. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”, w tabe-
li B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6 Odstrzały redukcyjne dzików w celu 
minimalizacji szkód w uprawach 
i płodach rolnych zabezpieczanie pól 
środkami zapachowymi oraz przez 
grodzenie

600 sztuk — łącznie na obszarze 
ochrony czynnej i krajobrazowej

Obszar całego Parku

3)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań”, w rozdziale III. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”, 
w tabeli A. „W ekosystemach leśnych”: lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9 Odstrzały redukcyjne dzików w celu 
minimalizacji szkód w uprawach 
i płodach rolnych

600 sztuk — łącznie na obszarze 
ochrony czynnej i krajobrazowej

Obszar całego Parku

4)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań”, w rozdziale III. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”, 
w tabeli B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Odstrzały redukcyjne dzików w celu 
minimalizacji szkód w uprawach 
i płodach rolnych. Zabezpieczanie 
pól środkami zapachowymi oraz 
przez grodzenie

600 sztuk — łącznie na obszarze 
ochrony czynnej i krajobrazowej

Obszar całego Parku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dni 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1606).

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 17 lipca 
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cie-
plarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1070) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Pracami Rady Konsultacyjnej, zwanej dalej „Radą”, 
kieruje przewodniczący Rady, którym jest przedsta-
wiciel ministra właściwego do spraw środowiska, 
zwanego dalej „Ministrem”.

2.  Do zadań przewodniczącego Rady należy:

1)  planowanie i organizowanie prac Rady, w tym:
a)  ustalanie porządku obrad posiedzeń Rady,
b)  zwoływanie posiedzeń Rady,
c)  przewodniczenie posiedzeniom Rady;

2)  reprezentowanie Rady na zewnątrz.

3.  Zastępcą przewodniczącego Rady jest przedstawi-
ciel ministra właściwego do spraw gospodarki.

4.  Przewodniczący Rady może upoważnić swojego za-
stępcę do działania w swoim imieniu.

§ 2

Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w pra-
cach Rady:
1)  ekspertów — z głosem doradczym;
2)  przedstawiciela państwa lub podmiotu będącego 

stroną umowy sprzedaży jednostek przyznanej emi-
sji, w przypadku opiniowania przez Radę progra-
mów lub projektów wstępnie zakwalifikowanych do 
dofinansowania ze środków zgromadzonych na Ra-
chunku klimatycznym — w charakterze obserwato-
ra, bez prawa głosu.

§ 3

1.  Dla wykonywania prac niezbędnych do realizacji za-
dań Rady, Rada może powoływać stałe i doraźne 
komisje spośród swoich członków.

2.  Pracami komisji, o których mowa w ust. 1, kieruje 
przewodniczący, wybierany przez członków komisji 
spośród ich grona.

§ 4

1.  Wszelkie rozstrzygnięcia Rady, w tym opinie, mają 
formę uchwały.

2.  Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. 
W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest 
głos przewodniczącego Rady.

3.  Uchwały podjęte przez Radę przewodniczący Rady 
niezwłocznie podpisuje i przekazuje Ministrowi.

§ 5

1.  Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, z za-
strzeżeniem ust. 5.

2.  Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady 
z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra lub co 
najmniej połowy członków Rady.

3.  Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby.

4.  Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół. Proto-
kół podpisuje przewodniczący Rady.

5.  W wyjątkowych przypadkach Rada podejmuje 
uchwały w trybie obiegowym.

§ 6

Rada wyraża opinię w sprawie regulaminu naboru 
wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, ustalo-
nego przez Krajowego operatora, w terminie 15 dni 
roboczych od dnia otrzymania tego regulaminu od 
Ministra.

§ 7

Rada wyraża opinię w sprawie programów lub projek-
tów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania 
ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycz-
nym w terminie 20 dni roboczych od dnia przekazania 
listy tych programów lub projektów przez Ministra.

§ 8

1.  Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

2.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej utworzy w celu wykonania obsługi, 
o której mowa w ust. 1, sekretariat Rady.

3.  Do zadań sekretariatu Rady należy w szczególności:
1)  organizowanie bieżącej pracy Rady;
2)  przygotowywanie porządku obrad i materiałów 

na posiedzenia Rady;
3)  przedstawianie przewodniczącemu Rady spraw 

wymagających rozpatrzenia przez Radę; 
4)  sporządzania protokołów z posiedzeń Rady.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 72 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu prac Rady Konsultacyjnej
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Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 70 Ministra Środowiska z dnia 5 li-
stopada 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do 
spraw wdrażania Programu „Eko — Polska”, wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  W skład Zespołu wchodzą następujące osoby 
powołane przez Ministra Środowiska:
1)  przewodniczący Zespołu, dwóch zastępców 

przewodniczącego Zespołu oraz sekretarz Ze-
społu wyznaczeni przez Ministra Środowiska;

2)  członkowie Zespołu — wyznaczeni przez:
a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Ministra Sportu i Turystyki,
c) Ministra Zdrowia,
d) Ministra Środowiska.”;

2) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  W przypadku równej liczby oddanych głosów 
decyduje głos przewodniczącego Zespołu, 
a w razie nieobecności przewodniczącego — 
głos zastępcy przewodniczącego Zespołu, wy-
znaczonego przez przewodniczącego Zespołu.”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  W razie nieobecności przewodniczącego Zespo-
łu czynności, o których mowa w ust. 1, wykonu-
je zastępca przewodniczącego Zespołu, wyzna-
czony przez przewodniczącego Zespołu.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 73 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 17 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania Programu „Eko — Polska”

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273. poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
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