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ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 3) dr Maria Baranowska-Janota — przedstawiciel Pań2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
stwowej Rady Ochrony Przyrody;
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarządza
4) prof. Stefan Skiba — przedstawiciel Państwowej
się, co następuje:
Rady Ochrony Przyrody;
§1
5) prof. Wojciech Ząbecki — przedstawiciel Marszałka
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu
Województwa Małopolskiego.
przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora
Gorczańskiego Parku Narodowego w następującym
§2
składzie:
1) mgr inż. Wojciech Hurkała — przedstawiciel Mini- Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Pana Wojciecha Hurkałę.
sterstwa Środowiska;
2) mgr inż. Jerzy Lęcznar — przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska;
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).

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA ŚRODOWISKA)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora kampinoskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

3) prof. Joanna Gliwicz — przedstawiciel Państwowej
Rady Ochrony Przyrody;

§1

5) dyr. Waldemar Kuliński — przedstawiciel Marszałka
Województwa Mazowieckiego.

4) prof. Romuald Olaczek — przedstawiciel Państwowej
Rady Ochrony Przyrody;

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora
§2
Kampinoskiego Parku Narodowego w następującym
składzie:
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
1) dyr. Agnieszka Dalbiak — przedstawiciel Ministerstwa mowa w § 1, powołuję Panią Agnieszkę Dalbiak.
Środowiska;
§3
2) mgr inż. Wojciech Hurkała — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
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 dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora Magurskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 3) prof. Wanda Olech-Piasecka — przedstawiciel Pań2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
stwowej Rady Ochrony Przyrody;
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą4) prof. Stefan Skiba — przedstawiciel Państwowej
dza się, co następuje:
Rady Ochrony Przyrody;
§1
5) dyr. Andrzej Kulig — przedstawiciel Marszałka Województwa Podkrapackiego.
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora
§2
Magurskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
1) dyr. Agnieszka Dalbiak — przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska;
2) mgr inż. Jerzy Lęcznar — przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska;
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).

mowa w § 1, powołuję Panią Agnieszkę Dalbiak.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarządza
się, co następuje:

3) prof. Wiesław Dembek — przedstawiciel Państwowej
Rady Ochrony Przyrody;
4) mgr inż. Anna Ronikier-Dolańska — przedstawiciel
Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

§1

5) dyr. Katarzyna Zajkowska — przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego.
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora
§2
Narwiańskiego Parku Narodowego w następującym
składzie:
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
1) dyr. Zofia Chrempińska — przedstawiciel Ministerstwa mowa w § 1, powołuję Panią Zofię Chrempińską.
Środowiska;
§3
2) mgr inż. Arkadiusz Nowicki — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
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 dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora ojcowskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
3) dr Maria Baranowska-Janota — przedstawiciel
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą4) prof. Joanna Pijanowska — przedstawiciel Państwodza się, co następuje:
wej Rady Ochrony Przyrody;
§1
5) dr hab. Małgorzata Kruczek — przedstawiciel
Marszałka Województwa Małopolskiego.
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Ojcow§2
skiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1) dyr. Zofia Chrempińska — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Panią Zofię Chrempińską.

2) mgr inż. Wojciech Hurkała — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;

§3

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).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

3) prof. Wanda Olech-Piasecka — przedstawiciel
Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

§1

5) prof. Kazimierz Krzemień — przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego.

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego w następującym składzie:

4) prof. Zbigniew Głowaciński — przedstawiciel
Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

§2

1) dyr. Agnieszka Dalbiak — przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska;

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Panią Agnieszkę Dalbiak.

2) mgr inż. Jerzy Chabros — przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska;

§3

1)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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).

Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora Poleskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 3) prof. Tadeusz Chmielewski — przedstawiciel Pań2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
stwowej Rady Ochrony Przyrody;
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą4) mgr inż. Zdzisława Kotuła — przedstawiciel Państwodza się, co następuje:
wej Rady Ochrony Przyrody;
§1
5) dyr. Leszek Burakowski — przedstawiciel Marszałka
Województwa Lubelskiego.
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Pole§2
skiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1) dyr. Zofia Chrempińska — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Panią Zofię Chrempińską.

2) mgr inż. Wojciech Hurkała — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;

§3

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).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

3) prof. Jacek Herbich — przedstawiciel Państwowej
Rady Ochrony Przyrody;

§1

5) dyr. Kazimierz Sumisławski — przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego.

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego w następującym składzie:

4) mgr Teodor Rudnik — przedstawiciel Państwowej
Rady Ochrony Przyrody;

§2

1) dyr. Zofia Chrempińska — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Panią Zofię Chrempińską.

2) mgr inż. Wojciech Hurkała — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;

§3

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).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA ŚRODOWISKA)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 3) prof. Andrzej Bereszyński — przedstawiciel Państwo2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
wej Rady Ochrony Przyrody;
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą4) prof. Stefan Skiba — przedstawiciel Państwowej
dza się, co następuje:
Rady Ochrony Przyrody;
§1
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora
Tatrzańskiego Parku Narodowego w następującym
składzie:
1) mgr inż. Wojciech Hurkała — przedstawiciel
Ministerstwa Środowiska;
2) mgr inż. Stanisław Kucharski — przedstawiciel
Ministerstwa Środowiska;
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).

5) Andrzej Gąsienica-Makowski — przedstawiciel
Marszałka Województwa Małopolskiego.
§2
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Pana Wojciecha Hurkałę.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora Parku Narodowego „Ujście warty”
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
3) prof. Wiesław Dembek — przedstawiciel Państwowej
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
Rady Ochrony Przyrody;
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą4) mgr Anna Ronikier-Dolańska — przedstawiciel Pańdza się, co następuje:
stwowej Rady Ochrony Przyrody;
§1
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Parku
Narodowego „Ujście Warty” w następującym składzie:

5) dyr. Jerzy Tonder — przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego.
§2

1) dyr. Agnieszka Dalbiak — przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska;

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Panią Agnieszkę Dalbiak.

2) mgr inż. Jerzy Lęcznar — przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska;

§3

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).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA ŚRODOWISKA)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora wielkopolskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 3) prof. Andrzej Bereszyński — przedstawiciel Państwo2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
wej Rady Ochrony Przyrody;
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą4) prof. Ludwik Tomiałojć — przedstawiciel Państwowej
dza się, co następuje:
Rady Ochrony Przyrody;
§1
5) dyr. Hanna Grunt — przedstawiciel Marszałka WojePowołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1) dyr. Agnieszka Dalbiak — przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska;
2) mgr inż. Arkadiusz Nowicki — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
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).

wództwa Lubuskiego.
§2
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Panią Agnieszkę Dalbiak.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski

Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 2

— 32 —

Poz. 38 i 39

38
ZARZĄDZENIE Nr 32 MINISTRA ŚRODOWISKA)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko
dyrektora wolińskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 3) prof. Andrzej Bereszyński — przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą4) prof. Joanna Pijanowska — przedstawiciel Państwodza się, co następuje:
wej Rady Ochrony Przyrody;
§1
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego w następującym składzie:

§2
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, powołuję Panią Zofię Chrempińską.

1) dyr. Zofia Chrempińska — przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;

§3

2) mgr inż. Stanisław Kucharski — przedstawiciel
Ministerstwa Środowiska;
1)

5) dyr. Jarosław Rzepa — przedstawiciel Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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).

Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 33 MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie powołania komitetu Audytu dla działów administracji rządowej — gospodarka wodna
i środowisko
Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji
rządowej — gospodarka wodna i środowisko.
§2

§3
Organizację i tryb pracy Komitetu Audytu określi
regulamin Komitetu Audytu nadany zgodnie z art. 290
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W skład komitetu audytu wchodzą:
1) Bernard Błaszczyk — przewodniczący Komitetu
Audytu;
2) Robert Lucjan Bartold — członek niezależny;
3) Lech Marcinkowski — członek niezależny.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 34 MINISTRA ŚRODOWISKA)
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme)
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 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:

sfery, Ministerstwo Środowiska — Przewodniczący
Zespołu;

2) Barbara Letachowicz — Ekspert, Zespół ds. Zielonych
Inwestycji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej — Zastępca Przewodniczącego
1. Powołuje się zespół do spraw sprzedaży jednostek
Zespołu;
przyznanej emisji (AAU), zwanych dalej „jednostka3) Jolanta Wilomska — Krajowy Administrator Systemu
mi AAU”, zainteresowanym podmiotom w ramach
Handlu Uprawnieniami do Emisji/Krajowy Ośrodek
Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji, zwany
Bilansowania i Zarządzania Emisjami — Sekretarz
dalej „Zespołem”.
Zespołu;
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środo- 4) Witold Retke — p.o. Kierownika Zespołu ds. Zielonych
wiska, w sprawach dotyczących sprzedaży jednostek
Inwestycji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
AAU, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
i Gospodarki Wodnej — Członek Zespołu;
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1017 5) Ewelina Bagińska-Sztonyk — Starszy Specjalista
w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmooraz Nr 215, poz. 1664).
sfery, Ministerstwo Środowiska — Członek Zespołu;
§2
6) Monika Bończyk — Starszy Specjalista w Departamencie Prawnym, Ministerstwo Środowiska — CzłoDo zakresu zadań Zespołu należy koordynacja działań
nek Zespołu;
związanych ze sprzedażą jednostek AAU, a w szczególności:
7) Waleria Szczuka-Skarżyńska — Radca Prawny, Zespół
ds. Zielonych Inwestycji, Narodowy Fundusz Ochro1) przygotowanie poszczególnych etapów negocjacji
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej — Członek Zew sprawie sprzedaży jednostek AAU;
społu;
2) przygotowanie projektu stanowiska Ministra Środowiska w zakresie postanowień projektów umów 8) Izabela Zborowska — Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji/Krajowy Ośrosprzedaży jednostek AAU;
dek Bilansowania i Zarządzania Emisjami — Członek
3) przygotowanie, w oparciu o stanowisko, o którym
Zespołu.
mowa w pkt 2, projektu konkretnych postanowień
umownych;
§4
§1

4) uczestniczenie w negocjacjach z podmiotami zainteresowanymi zakupem jednostek AAU oraz przygo- 1. Przewodniczący Zespołu reprezentuje Ministra Środowiska w prowadzonych negocjacjach.
towywanie protokołów ze spotkań negocjacyjnych;
5) analiza dokumentów w ramach negocjacji;
6) utrzymywanie bieżącego kontaktu (drogą elektroniczną i telefoniczną) z podmiotami zainteresowanymi
zakupem jednostek AAU.
§3
W skład Zespołu wchodzą:
1) Dorota Zawadzka-Stępniak — Zastępca Dyrektora
w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmo-

2. Przewodniczący Zespołu, po zapoznaniu się z opinią
przedstawicieli Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu Państwa i Ministra Spraw
Zagranicznych, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, podejmuje decyzje w toku negocjacji.
§5
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu,
który w szczególności:
1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
— 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).
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, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277.

2) planuje i organizuje pracę Zespołu.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu,
posiedzeniu Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. O terminie posiedzenia Zespołu osoby wchodzące
w jego skład zawiadamiane są drogą elektroniczną
przez Przewodniczącego Zespołu lub Sekretarza Zespołu, nie później niż na 1 dzień przed proponowaną
datą posiedzenia.
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§6

§8

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
w jego pracach również inne osoby niebędące członkami Zespołu.
§7

Minister Środowiska

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w Ministerstwie Środowiska.

Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do rozwiązania problemu działalności Grodno II Sp. z o.o. na nieruchomości
gruntowej Skarbu Państwa w trwałym zarządzie wolińskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 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

b) Stanisław Felisiak — przedstawiciel Wolińskiego Parku Narodowego,
c) Rafał Wardziukiewicz — przedstawiciel Wolińskiego Parku Narodowego.

Powołuje się Zespół do rozwiązania problemu działal- 2. Na zaproszenie przewodniczącego, w pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby niebędące jego członkaności Grodno II Sp. z o.o. na nieruchomości gruntowej
mi.
Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego, zwany dalej „Zespołem”.
3. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których
§2
mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje wynagrodzenie
ani zwrot kosztów podróży.
Do zadań Zespołu należą następujące czynności dotyczące problemu, o którym mowa w § 1:
§4
1) przeprowadzenie analizy problemu, w tym przeprowadzenie wizji lokalnej,

1. Prace Zespołu toczą się na posiedzeniach Zespołu.

2. Dokumenty opracowane przez Zespół, w tym sporządzone opinie, wymagają podpisu wszystkich osób,
3) sporządzenie pisemnych opinii dotyczących probleo których mowa w § 3 ust. 1.
mu,
4) wskazanie konkretnych rozwiązań problemu, 3. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i zwołuje
posiedzenia Zespołu.
uwzględniających interesy Skarbu Państwa.
2) wypracowanie możliwych rozwiązań problemu,

§3
1. W skład Zespołu wchodzą:

4. Przewodniczący może powierzyć poszczególnym
członkom Zespołu wykonanie określonych czynności
niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

1) przewodniczący — Tomasz Czujkowski — główny
specjalista w Departamencie Ochrony Przyrody 5. Przewodniczący na czas swojej nieobecności może
wyznaczyć spośród członków Zespołu zastępcę przeMinisterstwa Środowiska;
wodniczącego.
2) członkowie:
§5
a) Radosław Persona — główny specjalista w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Śro- Przewodniczący Zespołu składa ministrowi właściwemu
dowiska,
do spraw środowiska, na każde jego wezwanie, sprawozdanie z działalności Zespołu.
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) 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, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277.
1)

§6
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament
Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 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:

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału
w pracach Zespołu inne osoby, niebędące członkami
Zespołu.

§1

§4

1. Powołuje się Zespół do spraw rozwiązań systemo- 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
wych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
zwany dalej „Zespołem”.
2. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może określać sposoby i terminy wykonania prac mają2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środocych na celu przygotowanie projektu dokumentu
wiska.
rządowego oraz wskazywać osoby odpowiedzialne
za jego wykonanie.
§2
3. Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz,
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie założeń do przeopinii i analiz niezbędnych do realizacji zadań Zespisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
połu.
§3
1. W skład Zespołu wchodzą:

4. Zastępca przewodniczącego Zespołu wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1—3, w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu.

1) przewodniczący — Krzysztof Skąpski, Szef Gabi- 5. Koszt zleceń, o których mowa w ust. 3, jest finansonetu Politycznego Ministra Środowiska;
wany ze środków budżetowych przeznaczonych na
realizację zadań Ministerstwa Środowiska.
2) zastępca przewodniczącego — Małgorzata Szymborska, zastępca dyrektora Departamentu Gospo6. Koszt zleceń, o których mowa w ust. 3, może być
darki Odpadami;
finansowany także z innych środków publicznych,
za zasadach dotyczących wydatkowania tych
3) członkowie Zespołu:
środków.
a) Kinga Kulesza — naczelnik wydziału ds. Odpadów Poużytkowych w Departamencie Gospo§5
darki Odpadami,
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospob) pracownik Departamentu Gospodarki Odpadadarki Odpadami.
mi wyznaczony przez dyrektora lub zastępcę
dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami,
§6
c) pracownik Departamentu Prawnego wyznaczony przez dyrektora lub zastępcę dyrektora De- Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których
mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot
partamentu Prawnego;
kosztów podróży.
4) sekretarz Zespołu — Tomasz Grabowski — pracownik Gabinetu Politycznego Ministra.
§7
1)

2)

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).
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, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i
Gospodarki wodnej
6) Jerzy Indra — Członek Rady Nadzorczej — przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów
publicznych;

Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

7) Henryk Majchrzak — Członek Rady Nadzorczej —
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

§1
Ustala się następujący skład i strukturę Rady Nadzorczej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanej dalej „Radą Nadzorczą”:

8) Adam Zdziebło — Członek Rady Nadzorczej — przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego;

1) Stanisław Gawłowski — Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2) Maciej Nowicki — Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3) Józef Kozioł — Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej;

9) Krzysztof Masiuk — Członek Rady Nadzorczej —
przedstawiciel organizacji ekologicznych;
10) Jerzy Ignaszak — Członek Rady Nadzorczej;
11) Kinga Flaga-Gieruszyńska — Członek Rady Nadzorczej;

4) Ryszard Grobelny — Członek Rady Nadzorczej —
przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspól- 12) Marek Gromiec — Członek Rady Nadzorczej.
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
§2
5) Mariusz Poznański — Członek Rady Nadzorczej —

przedstawiciel strony samorządowej Komisji WspólTraci moc zarządzenie Nr 6 Ministra Środowiska z dnia
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia składu i struktury
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Śro— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia dowiska i Gospodarki Wodnej.

2)

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130,
poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104,
Nr 28, poz. 145 i Nr 40, poz. 227.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Polskiego komitetu wielkich Zapór
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierp§1
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- 1. Powołuje się Polski Komitet Wielkich Zapór, zwany
puje:
dalej „Komitetem”.
1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — 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).
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, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277.
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2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Środo- pracy z międzynarodowymi organizacjami gospodarwiska w sprawach uczestnictwa Rzeczypospolitej czymi i naukowo-technicznymi stają się członkami KoPolskiej w Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór mitetu.
(ICOLD) z siedzibą w Paryżu.
§4
§2
Komitet działa na podstawie Regulaminu.
Komitet wykonuje prawa i obowiązki Polskiego Komi§5
tetu Wielkich Zapór powołanego na podstawie zarządzenia Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia
Obsługę Komitetu zapewnia Ministerstwo Środowiska.
1959 r. w sprawie współpracy z międzynarodowymi
organizacjami gospodarczymi i naukowo-technicznymi.
§6
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Członkowie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór powołanego na podstawie zarządzenia Nr 52 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 kwietnia 1959 r. w sprawie współ-

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 39 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie organizacji osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1

spraw gospodarki wodnej — kompleks przedsięwzięć
planistycznych, organizacyjnych i logistycznych przygotowywanych w okresie pokoju, a realizowanych
w czasie wojny, w celu likwidacji zniszczeń i uszkodzeń budowli i urządzeń wodnych powstałych wskutek działań militarnych, katastrof, awarii lub naturalnego zużycia mających na celu zapewnienie możliwości przewozu osób i towarów wzdłuż i w poprzek
wyznaczonych odcinków śródlądowych dróg wodnych;

Określa się organizację osłony technicznej w zakresie
przygotowania śródlądowych dróg wodnych na potrzeby obronne państwa, o której mowa w § 22 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wy- 2) Centralna Droga Wodna — śródlądowa droga wodkorzystania transportu na potrzeby obronne państwa,
na, kilka połączonych dróg wodnych lub odcinki plaa także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości
nowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do
organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. Nr 34,
wykorzystania na potrzeby obronne państwa przepoz. 294).
znaczone do zapewnienia ciągłości transportu i ruchu
wojsk wzdłuż drogi wodnej oraz na osiach między
§2
brzegami przepraw promowych i mostowych przy
spełnieniu wymagań techniczno-obronnych określoUżyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:
nych w § 3 ust. 2.
1) Osłona techniczna śródlądowych dróg wodnych w zakresie realizowanym przez ministra właściwego do
§3
1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
— gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2741, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288,
Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i
Nr 219, poz. 1706.

1. Wprowadza się wymagania techniczno-obronne do
celów osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych w zakresie realizowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na potrzeby
obronne państwa dla:
1) Centralnej Drogi Wodnej;
2) miejsc planowanych przepraw promowych lub
mostowych oraz odcinków śródlądowych dróg
wodnych od miejsca postoju jednostek pływających do miejsca planowanej przeprawy.
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2. Dla Centralnej Drogi Wodnej minimalne parametry
eksploatacyjne odpowiadają klasie I b dla śródlądowych dróg wodnych. Parametry te podane są w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Poz. 45

70 m w górę i 70 m w dół śródlądowej drogi wodnej
od osi przeprawy.
§4

Wprowadza się wymagania techniczno-obronne dla
3. Dla miejsc planowanych przepraw promowych lub budowli i urządzeń wodnych w rejonach planowanych
mostowych oraz odcinków śródlądowych dróg wod- przepraw promowych lub mostowych określone w zanych od miejsca postoju jednostek pływających do łączniku nr 3 do zarządzenia.
miejsca planowanej przeprawy, minimalna głębokość
§5
śródlądowej drogi wodnej powinna być większa o 0,2 m
od zanurzenia wykorzystywanych jednostek pływa- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
jących określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Utrzymanie właściwej głębokości w miejscu planoMinister Środowiska
wanej przeprawy odnosi się do całego przekroju
poprzecznego śródlądowej drogi wodnej na odcinku
Andrzej Kraszewski

Załączniki do zarządzenia Nr 39 Ministra Środowiska
z dnia 5 maja 2010 r. (poz. 45)

Załącznik nr 1

MINIMALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH WG KLASY I B
Jm.

Wielkość

t

180

Szerokość szlaku żeglownego1)

m

20

Najmniejszy promień łuku szlaku

m

200

Średnia głębokość nawigacyjna

m

1,6

Gabaryty komór śluzowych:
— długość
— szerokość
— głębokość na progu

m

42
5,0
2,0

Wysokość spodu konstrukcji ponad WWŻ2)

m

3,0

Parametry
Dopuszczalna ładowność statków

P o d s t a w a p r a w n a : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 77, poz. 695).

1)
2)

Szerokość szlaku żeglownego na poziomie dna statku o dopuszczalnej ładowności przy pełnym zanurzeniu.
WWŻ — najwyższa woda żeglowna, ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione.
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Załącznik nr 2

ZANURZENIE WYBRANYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH WYKORZYSTYWANYCH
DO REALIZACJI PRZEPRAWY
Jednostka pływająca

Zanurzenie [m]

Jednostki formujące:
1. Barki motorowe BM 500

1,70

2. Pchacze:
— Bizon

1,10

— Daniel

0,85

— Łoś

0,80

— Koziorożec

0,85

— Tur

0,90

— Retman (holownik przystosowany do pchania)

0,70

Jednostki formowane:
1. Promy W-2 (W-1)

0,70

2. Barki BP-150M

0,90

Załącznik nr 3

WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG
WODNYCH NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA DLA BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W MIEJSCACH PLANOWANYCH PRZEPRAW PROMOWYCH I MOSTOWYCH
Rodzaje budowli i urządzeń wodnych
Lp.
1

2

3

1)

Parametr
Szerokość:
— korony
— jezdni
Dopuszczalne pochylenie:
— podłużne
— poprzeczne
Nośność dla pojazdów:
— kołowych
— gąsienicowych

Jm.

Ostrogi
brzegowe

Zjazdy
umocnione

Przyczółki
promowe

m

8,0
7,5

8,0
6,0

8,0
6,0

%
%

8
2

8
8

czoło 1 : 5

kN/oś
kN

100
600

4

Usytuowanie na obu brzegach

—

w jednej osi

w jednej osi

na bocznej
skarpie
od strony
dolnej wody1)

5

Wysokość w korycie rzeki

m

0,5 ponad
poziom wód
średnich

0,0
od średniego
poziomu wód
niskich

0,5 ponad
poziom wód
średnich

6

Ilość dalb na jednym brzegu do
kotwienia mostów lub promów

szt.

6 (4 na czole i 2 po bokach)

W sytuacji gdy przyczółki są w jednej osi, odległość między przyczółkami (mierzona na poziomie stanu wód trwającego
najdłużej w ciągu roku) powinna wynosić wielokrotność długości promu W-2.
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ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 6 maja 2010 r.
w sprawie powołania członków komisji do spraw organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych
Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97) zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się następujących członków Komisji do spraw
Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, zwanej
dalej: „Komisją”:
1) po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia — dr Lucjan
Szponar (Instytut Żywności i Żywienia),

— prof. Iwona Bartkowiak-Broda (Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin),
— prof. dr hab. Ewa Bartnik (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN),
— prof. Zbigniew Dąbrowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),
— prof. dr hab. Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński),
— dr Krzysztof Skowronek (Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej i Komórkowej),
— dr inż. Iwona Traczyk (Instytut Żywności i Żywienia);

b) ministra właściwego do spraw rolnictwa — Mał- 3) przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią, powoływany po zasięgnięciu opinii migorzata Woźniak (Ministerstwo Rolnictwa),
nistra właściwego do spraw gospodarki i organizacji
pracodawców — Krzysztof Kurowski (Adamed
c) Ministra Obrony Narodowej — płk. dr Janusz Kocik (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii),
sp. z o.o.);
d) ministra właściwego do spraw gospodarki — Beata Kowalczyk (Ministerstwo Gospodarki),

4) dwóch przedstawicieli pozarządowych organizacji
ekologicznych, zgłoszonych przez te organizacje:

e) ministra właściwego do spraw transportu — Andrzej Siemiński (Ministerstwo Infrastruktury),

— prof. dr hab. Katarzyna Lisowska (Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich),

f) ministra właściwego do spraw nauki — dr hab.
Roman Sławeta (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego),

— Paweł Połanecki (Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”);

g) ministra właściwego do spraw środowiska — prof.
dr hab. Tadeusz Żarski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),

5) przedstawiciel organizacji konsumenckich — Paweł
Piechociński (Federacja Konsumentów).

§2
h) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów — Ewa Mrówka (Urząd Ochrony Konkurencji
Spośród członków Komisji powołuje się:
i Konsumentów);
a) przewodniczącego Komisji — prof. dr. hab. Tadeusza
2) siedmiu przedstawicieli nauki, o uznanym autoryteŻarskiego,
cie i kompetencjach w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicz- b) zastępcę przewodniczącego — prof. dr. hab. Ewę
nego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, poBartnik,
woływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw c) sekretarza Komisji — Beatę Kowalczyk.
zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa:
§3
— prof. Andrzej Anioł (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin),
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 dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w kierownictwie Ministerstwa Środowiska
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 2) § 13 otrzymuje następujące brzmienie:
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
„§ 13. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu są upopoz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
ważnieni do prowadzenia w imieniu Ministra
postępowań administracyjnych, także w try§1
bach nadzwyczajnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, zgodnie
W zarządzeniu Nr 51 Ministra Środowiska z dnia 14 lipz zakresem swojego działania.”.
ca 2009 r. w sprawie ustalenia zakresów czynności
w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska3), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska

„19) w imieniu Ministra wykonuje zadania związane
z reprywatyzacją tartaków.”;

Andrzej Kraszewski

Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej — 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, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.
3) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 59 Ministra Środowiska z 8 września 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa.
1)

48
ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu komitetu Audytu dla działów administracji rządowej —
gospodarka wodna i środowisko
Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
§2
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
oraz w związku z § 3 zarządzenia Nr 33 Ministra Środo- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powołania
Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej
— gospodarka wodna i środowisko, zarządza się, co
następuje:
§1
Ustala się Regulamin Komitetu Audytu dla działów
administracji rządowej — gospodarka wodna i środowisko, stanowiący załącznik do zarządzenia.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 42 Ministra Środowiska
z dnia 11 maja 2010 r. (poz. 48)

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ — GOSPODARKA WODNA I
ŚRODOWISKO
§1

§2

Regulamin Komitetu Audytu, zwany dalej „Regulami- Celem Komitetu Audytu jest doradztwo świadczone na
nem”, ustala szczegółową organizację i tryb pracy Ko- rzecz Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”
mitetu Audytu.
kierującego działami administracji rządowej — gospo-
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darka wodna i środowisko, w zakresie zapewnienia funk- 6. Obsługę organizacyjną Komitetu Audytu zapewnia
cjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroBiuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.
stwie Środowiska.
7.
Kierownicy komórek audytu wewnętrznego Minister§3
stwa Środowiska i jednostek w działach, dla których
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
Komitet Audytu został powołany, mają prawo swobodnego kontaktu z członkami Komitetu Audytu,
1) sygnalizowanie istotnych ryzyk;
w sprawach dotyczących zakresu ich działalności.
2) sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej
§6
oraz proponowanie jej usprawnień;
3) wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych 1. Członkowie Komitetu Audytu są upoważnieni do
dostępu do wszelkich dokumentów, informacji i inplanów audytu wewnętrznego;
nych materiałów związanych z funkcjonowaniem
4) przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego
kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego Ministeroraz monitorowanie ich wdrożenia;
stwa Środowiska i jednostek w działach, dla których
5) przegląd sprawozdań z wykonania planów audytu
Komitet Audytu został powołany, z zachowaniem
wewnętrznego oraz oceny kontroli zarządczej;
przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
6) monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrz- 2. Pracownicy Ministerstwa Środowiska oraz jednostek
nego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych
w działach, dla których Komitet Audytu został powoi zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
łany, są zobowiązani do podjęcia współpracy z Komitetem Audytu w zakresie niezbędnym do realizacji
7) wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz
jego zadań, w szczególności poprzez udostępnianie
zmianę warunków pracy i płacy kierowników komódokumentów, informacji i innych materiałów, o którek audytu wewnętrznego.
rych mowa w ust. 1.
§4
3. Kierownicy komórek audytu wewnętrznego Ministerstwa Środowiska i jednostek w działach, dla których
1. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się co najKomitet Audytu został powołany, są zobowiązani do
mniej raz na kwartał i zwoływane są przez Przewodpodjęcia współpracy z Komitetem Audytu w zakresie
niczącego Komitetu Audytu.
niezbędnym do realizacji jego zadań, w szczególno2. Harmonogram posiedzeń, a także główne punkty
ści poprzez udostępnianie dokumentów, informacji
porządku obrad każdego z posiedzeń Komitetu Aui innych materiałów, o których mowa w ust. 1.
dytu uzgadniane są przez członków Komitetu Audy4.
Dostęp do dokumentów, informacji i materiałów,
tu a następnie zatwierdzane przez Przewodniczącego
o których mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek
Komitetu Audytu w okresach kwartalnych.
Członków Komitetu Audytu.
3. Dodatkowe posiedzenia Komitetu Audytu mogą odbywać się na wniosek Przewodniczącego Komitetu 5. Komitet Audytu może inicjować działania na rzecz
realizacji celu, o którym mowa w § 2.
Audytu lub na wniosek każdego z członków Komitetu Audytu, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego
§7
Komitetu Audytu.
Ustala się następujący tryb postępowania w sprawach
o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo
§5
zmianę warunków pracy i płacy kierowników komórek
1. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący audytu wewnętrznego:
Komitetu Audytu.
1) w postępowaniu ma prawo wziąć udział kierownik
2. Przewodniczący Komitetu Audytu może zapraszać
komórki audytu wewnętrznego, którego postępowado udziału w posiedzeniach osoby spoza Komitetu
nie dotyczy;
Audytu w szczególności członków Kierownictwa Mi2) w postępowaniu ma prawo wziąć udział przedstawinisterstwa Środowiska i jednostek w działach, dla
ciel pracodawcy;
których Komitet Audytu został powołany, dyrektorów
komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska 3) Przewodniczący Komitetu Audytu zawiadamia strony o terminie i miejscu posiedzenia Komitetu Audyoraz kierowników komórek audytu wewnętrznego.
tu, na którym będzie toczyło się postępowanie, mi3. Uchwały Komitetu Audytu podejmowane są zwykłą
nimum 7 dni przed dniem posiedzenia;
większością głosów.
4) wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo
4. Z każdego posiedzenia Komitetu Audytu sporządzazmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki
ny jest protokół zatwierdzany przez Przewodnicząceaudytu wewnętrznego następuje w drodze uchwały
go Komitetu Audytu.
podjętej zwykłą większością głosów;
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, zawiera następu- 5) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem Przewodjące informacje:
niczący Komitetu Audytu przekazuje stronom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia.
1) kolejny numer oraz datę posiedzenia;
2) listę uczestników posiedzenia;
3) uwagi do porządku obrad posiedzenia;
4) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;
5) podpis osoby sporządzającej protokół z posiedzenia.

§8
Do końca lutego każdego roku Komitet Audytu składa
sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim
Ministrowi Środowiska oraz Ministrowi Finansów. Sprawozdanie z realizacji zadań podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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ZARZĄDZENIE Nr 43 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 12 maja 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do rozwiązania problemu działalności Grodno II Sp. z
o.o. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w trwałym zarządzie wolińskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
„3. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o któpoz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
rych mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.”;
§1
2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
W zarządzeniu Nr 35 Ministra Środowiska z dnia 7 kwiet„4. Z tytułu podróży odbywanych w związku z dziania 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do rozwiązałalnością Zespołu, osobom, o których mowa
nia problemu działalności Grodno II Sp. z o.o. na niew ust. 1 i 2, przysługuje prawo do diety oraz do
ruchomości gruntowej Skarbu Państwa w trwałym
zwrotu kosztów przejazdów i noclegów zgodnie
zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego, w § 3 wproz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Spowadza się następujące zmiany:
łecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przy1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej
sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu— gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2
dżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 likraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.).”.
stopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
2)

Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 maja 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego — Centralnego ośrodka Doskonalenia kadr ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej w Dębem
Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
§2
— Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) Na stanowisko likwidatora wyznacza się dyrektora
Ośrodka.
zarządza się, co następuje:
§3
§1
Do obowiązków likwidatora należy realizacja zadań
1. Likwiduje się zakład budżetowy — Centralny Ośrodek
związanych z przeprowadzeniem likwidacji Ośrodka,
Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarw szczególności:
ki Wodnej w Dębem, zwany dalej „Ośrodkiem”.
1) sporządzenie planu i harmonogramu czynności
2. Termin otwarcia likwidacji Ośrodka wyznacza się na
likwidacyjnych i przedstawienie ich Ministrowi Środzień 1 czerwca 2010 r.
dowiska do zatwierdzenia, w terminie do dnia 31 lip3. Termin zakończenia likwidacji Ośrodka, zwany dalej
ca 2010 r.;
„dniem likwidacji”, wyznacza się na dzień 31 grudnia
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i planu fi2010 r.
nansowego likwidacji;
1)

Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej
— gospodarka wodna i 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).

3) zawiadomienie kontrahentów Ośrodka o likwidacji;
4) zawiadomienie banku obsługującego działalność
Ośrodka o likwidacji;
5) przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów;
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6) przedłożenie Ministrowi Środowiska wykazu mienia
Ośrodka i propozycji jego przeznaczenia, do uzgodnień z Ministrem Skarbu Państwa;
7) dokonanie niezbędnych czynności wynikających
z wygaśnięcia stosunków pracy pracowników
Ośrodka, którym nie zostaną zaproponowane przez
Ministra Środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2010 r., nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres, jak też w razie nieprzyjęcia przez pracowników nowych warunków pracy lub płacy w terminie 15 dni od dnia złożenia propozycji;

Poz. 50 i 51

Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165,
poz. 1316), oraz sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.
§4
Termin zakończenia działalności likwidatora wyznacza
się na dzień 31 marca 2011 r.
§5

Do dnia likwidacji Ośrodek prowadzi dotychczasową
działalność i realizuje zadania zgodnie z zarządzeniem
Nr 1 Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2003 r.
8) rozwiązanie umów cywilnoprawnych, w których w sprawie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr
Ośrodek reprezentuje Skarb Państwa, i dokonanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem2).
ostatecznego rozliczenia zobowiązań i wierzytelno§6
ści wynikających z tych umów;
9) zamknięcie rachunków bankowych Ośrodka do dnia W okresie likwidacji Ośrodek:
likwidacji;

1) używa pieczątki „Centralny Ośrodek Doskonalenia
Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10) zabezpieczenie i przekazanie mienia Ośrodka zgodw Dębem w likwidacji”;
nie z przeznaczeniem określonym przez Ministra
Środowiska w porozumieniu z Ministrem Skarbu 2) korzysta z rachunków bankowych Ośrodka.
Państwa;
§7
11) dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Ośrodka, 1. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności
i zobowiązania Ośrodka przejmuje Minister Środowiska.
w szczególności podjęcie czynności wymaganych
do wyrejestrowania Ośrodka z:
2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1, następuje na poda) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów
stawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który w imieGospodarki Narodowej — REGON,
niu Ministra Środowiska podpisuje Dyrektor Biura
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska.
b) Ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
— NIP,
§8
c) Rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Społecznych;
12) dokonanie archiwizacji dokumentów i przekazanie
dokumentów archiwalnych do archiwum Ministerstwa Środowiska;
13) dokonanie zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania końcowego z likwidacji
i bilansu zamknięcia w terminie trzech miesięcy od
dnia likwidacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
2)

Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 4
Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem.
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ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych
Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1)

2)

§1
W zarządzeniu Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z przy-

Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej — środowisko i gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1606).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2741, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97,
poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.
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nych, przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska.

gotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa
Środowiska do objęcia ich militaryzacją (Dz. Urz.
MŚiGIOŚ Nr 4, poz. 105, z późn. zm.3)), wprowadza się
następujące zmiany:

2. Zadania o których mowa § 3 pkt 4 i 6:
1) w stosunku do jednostek organizacyjnych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przewidzianych do militaryzacji, z wyłączeniem Generalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych, wykonuje Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych;
2) w stosunku do jednostek nadzorowanych
przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przewidzianych do militaryzacji, wykonuje Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej.”.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o jednostkach
przewidzianych do militaryzacji — rozumie się
przez to jednostki organizacyjne wykonujące
zadania w zakresie działów administracji rządowej — środowisko i gospodarka wodna, wymienione w Protokole ustaleń Nr 37/2009 z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 22 września
2009 r.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Zadania, o których mowa w § 3, wykonuje
§2
dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa
Środowiska właściwej w sprawach obron- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3)

Minister Środowiska

Zmiany niniejszego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. MŚiGIOŚ z 2008 r. Nr 4, poz. 50 i 64 oraz z 2009 r.
Nr 1, poz. 29.

Andrzej Kraszewski

52
ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 15 lipca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
§1
Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- W zarządzeniu Nr 37 Ministra Środowiska z dnia
20 kwietnia 2010 r. sprawie ustalenia składu i struktury
puje:
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 1 pkt 7 otrzymuje
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
brzmienie:

2)

— 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).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130,
poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104,
Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227 i Nr 76, poz. 489.

„8) Marcin Korolec — Członek Rady Nadzorczej —
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego 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,
1)

poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 76, poz. 489) zarządza się, co następuje:

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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daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych
zadań”:

W zarządzeniu Nr 22 Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzań- 1) w rozdziale I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach
objętych ochroną czynną”, w tabeli B „W nieleśnych
skiego Parku Narodowego, w załączniku nr 2
ekosystemach lądowych”, lp. 5 otrzymuje brzmienie:
„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z po„5

Redukcja liczebności dzika

Corocznie do 65 szt.

W rejonach występowania szkód w
uprawach rolnych w obwodach
ochronnych: Trzyrzeczki, Kopytkowo,
Kapice, Ciszewo, Osowiec, Werykle”

2) w rozdziale I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną”, dodaje się tabelę C „Inne
działania” w brzmieniu:
„C. Inne działania
Rodzaj zadań ochronnych
Ograniczona regulacja przepływów wody
na rzece Brzozówka, poprzez likwidację
zatorów roślinnych hamujących przepływ
wody oraz wykoszenie roślinności na obu
brzegach rzeki Brzozówki, w terminach
późnoletnich
1)

Lokalizacja1)

Rozmiar

Na odcinkach pomiędzy 3—5 km
oraz 8—11 km biegu rzeki

5 km

Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział
ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu
ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).”.

3) w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną krajobrazową”, w tabeli A „W ekosystemach nieleśnych”, lp. 7 otrzymuje brzmienie:
„7 Redukcja liczebności dzika

Corocznie do 65 szt.

W rejonach występowania szkód w
uprawach rolnych w obwodach
ochronnych: Trzyrzeczki, Kopytkowo,
Kapice, Ciszewo, Osowiec, Werykle”

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

54
ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 września 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804) zarządza się,
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, co następuje:
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz
§1
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).

W zarządzeniu Nr 14 Ministra Środowiska z dnia
18 stycznia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla
Parku Narodowego Gór Stołowych, wprowadza się
następujące zmiany:
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1) w załączniku nr 1 „Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków”, w rozdziale I „Zagrożenia wewnętrzne
istniejące” lp. 12 otrzymuje brzmienie:
„12

zmiana stosunków wodnych i szaty roślinnej
oraz zubożenie siedlisk wilgotnych
spowodowane odwodnieniem ekosystemów
starymi rowami melioracyjnymi; zarastanie
wysychających mokradeł nalotem świerka;
nadmierny odpływ wody

ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk
hydrogenicznych w PNGS poprzez ograniczenie
nadmiernego odpływu wody i ograniczenie spływu
po zboczach oraz usuwanie nalotów świerkowych”

2) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji
poszczególnych zadań”
a) w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”:
— w tabeli A. „W ekosystemach leśnych” lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1

regulowanie składu gatunkowego
drzewostanów z uwzględnieniem
fazy rozwojowej drzewostanu,
typu siedliska oraz typu
zbiorowiska roślinnego
i możliwych wariantów składu
gatunkowego

2

prowadzenie zabiegów
pielęgnacyjno-hodowlanych
w drzewostanach objętych
programem przebudowy
i renaturalizacji, po uwzględnieniu
odnowień naturalnych,
polegających na:
stosowaniu różnych rodzajów cięć
dla potrzeb przebudowy składu
gatunkowego drzewostanów;

do 7 ha

oddziały: 4a, 43a, y, 52h, 54a

do 44 ha

oddziały: 1g, 10a, 12i, 14g, 26b,
68a, 89d, 118r, 126f
Obwód Ochronny:
Bukowina, Czerwona Woda,
Szczeliniec

do 43 ha
przygotowaniu powierzchni do
odnawiania drzewostanu,
odnawianie drzewostanu poprzez
sadzenie drzew na zrębach
sanitarnych, pod osłoną, w lukach,
na gniazdach oraz w ramach
poprawek i uzupełnień oraz
poprzez siew
ochronie odnowień poprzez
składanie gałęzi

według potrzeb

Obwód Ochronny:
Bukowina, Czerwona Woda,
Szczeliniec

wykaszaniu roślinności zielnej
w odnowieniach

do 75 ha

Obwód Ochronny:
Bukowina, Czerwona Woda,
Szczeliniec

pracach szkółkarskich

1,59 ha

oddziały: 10h, 15b, 25l, 39c, 43o,
51h, 80h, 118r, 143g, 144b

zbiorze nasion buka i szyszek jodły do 1000 kg

obszar Parku w miejscach
występowania”

— tabela C. „W ekosystemach wodnych” otrzymuje brzmienie:
„C. W ekosystemach wodnych
Lp.
1

Rodzaj zadań ochronnych
konserwacja urządzeń
hydrotechnicznych
i przeciwpożarowych

Rozmiar
wykaszanie roślinności na
grobli na powierzchni 0,024 ha,
konserwacja tablic
informacyjnych

Lokalizacja1)
Oddział: 19l, r
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2

ochrona i odtwarzanie
pow. objęta projektem
do 77 ha
zagrożonych siedlisk
hydrogenicznych w Parku —
ograniczenie nadmiernego
odpływu wody poprzez zatykanie
rumoszem drzewnym starych
rowów melioracyjnych,
spowolnienie spływu po zboczach,
usuwanie nalotów świerkowych
ocieniających mokradła

oddziały: 43f, h, j, m, 57a, 74, 77,
78d, x, z, fx, 80i, k, m, n, o, p, 92,
93, 94, 97, 105, 115, 120

3

1 sztuka
odtworzenie zbiornika na
Kudowskim Potoku poprzez
odbudowę prostego kamiennego
przelewu przy użyciu miejscowego
materiału skalnego

oddział 127a

Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór
Stołowych, sporządzoną przez firmę TAXUS SI w skali 1 : 15 000, według stanu na 1.01.2010 r.
Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą obszarów ochronnych Parku Narodowego Gór Stołowych, sporządzoną przez firmę TAXUS SI w skali 1 : 15 000, według stanu na 1.01.2010 r.
Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.”.

b) w rozdziale III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”:
— w tabeli C „W ekosystemach wodnych” uchyla się lp. 2;
3) w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt”
a) w rozdziale I „Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej”, tabela B. „Ochrona czynna gatunków
zwierząt” otrzymuje brzmienie:
„B. Ochrona czynna gatunków zwierząt
Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Lp.

Nazwa gatunku

1

Wszystkie gatunki ptaków
z załącznika I Dyrektywy Ptasiej
w tym, w szczególności gatunki
takie jak:
sokół wędrowny (Falco perrigrinus),
jarząbek (Bonasa bonasia),
puchacz (Bubo bubo),
sóweczka (Glaucidium passerinum),
włochatka (Aegolius funereus),
bocian czarny (Ciconia nigra)
oraz gatunki zwierząt z załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej—Natura
2000

Rozpoznanie w terenie celem
objęcia ochrona miejsc ich
występowania i rozrodu

Monitoring miejsc
występowania i liczebności
poszczególnych gatunków,
ograniczenie miejsc dostępu
do miejsc rozrodu lub ich
bezpośrednie sąsiedztwo,
wzmożony dozór terenu w celu
ograniczenia płoszenia zwierząt

2

Popielicowate

Rozpoznanie w terenie celem
objęcia ochroną miejsc ich
występowania i rozrodu

Monitoring miejsc
występowania, bezinwazyjna
inwentaryzacja gatunków”

b) w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”
— w tabeli A. „Ochrona czynna gatunków roślin” dodaje się lp. 5 w brzmieniu:
„5

Śnieżyca wiosenna (Leucojum
vernum),
turzyca prosowa (Carex paniculata);
siedlisko łęgu (91E0)

Poprawa warunków wzrostu
roślin

Ręczne wyniesienie gałęzi
z pododdziałów 80m, n,
pochodzących z wycinki
świerków ocieniających
stanowiska śnieżycy, poza
obszar jej występowania”
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— w tabeli B. „Ochrona czynna gatunków zwierząt” dodaje się lp. 3 w brzmieniu:
„3

Popielicowate

Rozpoznanie w terenie celem
objęcia ochroną miejsc ich
występowania i rozrodu,
zwiększenie potencjalnej ilości
miejsc rozrodczych

Monitoring miejsc
występowania, wieszanie budek
przeznaczonych
dla popielicowatych na terenie
całego Parku, ich kontrole
i czyszczenie; inwentaryzacja
poprzez prowadzenie odłowów
— oznakowanie numeryczne,
pobranie włosów i uwalnianie”

c) w rozdziale III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”
— w tabeli B. „Ochrona czynna gatunków zwierząt” dodaje się lp. 3 w brzmieniu:
„3

Popielicowate

Rozpoznanie w terenie celem
objęcia ochroną miejsc ich
występowania i rozrodu,
zwiększenie potencjalnej ilości
miejsc rozrodczych

Monitoring miejsc
występowania, wieszanie budek
przeznaczonych
dla popielicowatych na terenie
całego Parku, ich kontrole
i czyszczenie; inwentaryzacja
poprzez prowadzenie odłowów
— oznakowanie numeryczne,
pobranie włosów i uwalnianie”

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 50 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 września 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla wolińskiego 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, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804) zarządza się, co
następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego
Parku Narodowego:
1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji
poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej”:
a) w tabeli A: „W ekosystemach leśnych”:
— lp. 5 otrzymuje brzmienie:
„5

1)

Sadzenie sadzonek drzew pod
osłoną drzewostanów, w ramach
wzbogacania składu gatunkowego
i kształtowania właściwej struktury
przestrzennej

6,10 ha

Oddziały: 69l, p, 147f, 148f, k, 35b,
93m, 114b”

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).

Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 2

— 50 —

Poz. 55

— lp. 8 otrzymuje brzmienie:
„8

Regulacja składu gatunkowego
i struktury młodniaków — zabieg
o charakterze czyszczeń
późnych

7,40 ha

Oddziały: 43l, 62jx, 110An, 110Ay,
110Aw, 111n, k, 113o”

52,18 ha

Oddziały: 1Cd, Ck, 1Bf, 6a, b, d, g,
15l, 30c, d, 31i, 32c, 34j, 35a, b,
36b, d, 56a, c, 57a, d, f, k, 62j, 71f,
75c, 76c, 78a, b, 103h, dx, 104f,
107c, 114b, 135g, 145a”

7700 m

Oddziały: 147f, 148f, k, 6l, 24b,
35b, 44a, 45h, 51b, 56c, 62j, o, 64c,
69g, 70g, 82c, 83b, 102d, 137c,
139b, c, 140a, 143g, 144f, h, 145a,
b, 146d, 148f”

— lp. 9 otrzymuje brzmienie:
„9

Usuwanie ekspansywnych
gatunków obcych — czeremchy
amerykańskiej, robinii białej,
świerka pospolitego i modrzewia
z dolnych pięter lasu,
przygotowanie powierzchni
do podsadzeń lub odnowienia
naturalnego w ramach
przebudowy drzewostanów,
w kierunku zgodności
z warunkami siedliskowymi
— lp. 14 otrzymuje brzmienie:

„14

Wykonanie nowych ogrodzeń
wokół powierzchni
przebudowywanych
odnowieniami naturalnymi
i sztucznymi
— dodaje się lp. 23 w brzmieniu:

„23

Ograniczenie i zahamowanie
degradacji siedlisk na odcinkach
szlaków turystycznych obejmujące
wykonanie:
• stopni ziemno-drewnianych
80 szt.
30 m3
wraz z dowiezieniem gruntu
i uzupełnieniem ubytków,
• bariery zabezpieczającej
10 m

Oddziały: 3b, 16h, 18b”

b) w tabeli B: „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, dodaje się lp. 13 i 14 w brzmieniu:
„13

Ograniczanie sukcesji trzciny
poprzez wykaszanie mechaniczne
lądowej postaci szuwaru
trzcinowego przy pomocy
kombajnu wraz z zebraniem
i złożeniem biomasy
w wyznaczonym miejscu

10,00 ha

Oddziały: 201i, 204b.

14

Ograniczenie degradacji siedliska
wydmy szarej przez wycięcie
sztucznie wprowadzonej sosny
czarnej wraz z usunięciem
biomasy

1,67 ha

Oddziały: 6a, b.”

2) w załączniku nr 5: „Wskazanie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych i połowu ryb, z podaniem sposobu ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób mogących
przebywać jednocześnie w tych miejscach”, tabela E: „Udostępnianie obszarów wodnych w celach połowu
ryb” otrzymuje brzmienie:
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„E. Udostępnianie obszarów wodnych w celach połowu ryb

Lp.

1)

Obszary udostępniane 1)

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

1

Obszary morskie poza strefą
roślinności wynurzonej

Dla rybołówstwa kulturowego
uprawianego przez
miejscowych rybaków
(zawodowych) zgodnie
z obowiązującymi przepisami

Nie określa się

2

Obszar Zatoki Pomorskiej na
odcinkach:
• od 411,0 km do 407,3 km
brzegu morskiego (od Białej
Góry w kierunku wschodnim
do granicy plaży Grodna),
• od 402,0 km do 400,0 km
(od latarni Kikut w kierunku
wschodnim do plaży
w Świętouściu)

Sportowo-rekreacyjny połów
ryb z brzegu ( łowienie z plaży,
brodzenie) na podstawie
zezwolenia Okręgowego
Inspektora Rybołówstwa
Morskiego oraz odpłatnego
zezwolenia wydanego przez
dyrektora Parku na sportowo-rekreacyjny połów dla osób
fizycznych

100

3

Wsteczna Delta Świny i Zalew
Szczeciński

Sportowo-rekreacyjny połów
ryb ze statku lub innego
urządzenia pływającego
na wodach położonych w
granicach Parku (poza
strefami roślinności
wynurzonej) na podstawie
zezwolenia Okręgowego
Inspektora Rybołówstwa
Morskiego oraz odpłatnego
zezwolenia wydanego przez
dyrektora Parku na sportowo-rekreacyjny połów dla osób
fizycznych

100

Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1 : 10 000, według stanu na 1.01.1998 r.
Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości
Międzyzdroje.”.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW l POLIGRAFII
informuje o możliwości zakupu załączników
cena brutto

WYKAZ ZAKŁADÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYTWARZANIEM LUB OBROTEM PASZAMI
Załącznik do Monitora Polskiego z 2009 r. Nr 47, poz. 690
Tom l- 563,32 zł, Tom 11 - 489,93 zł, Tom III - 544,34 zł, Tom IV- 446,33 zł, Tom V- 560,60 zł,
Tom VI - 438,16 zł, Tom VII- 378,30 zł, Tom VIII- 481,66 zł, Tom IX- 389,20 zł

POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW l USŁUG
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 207, poz. 1293

274,14 zł

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ l INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 58, poz. 504

85,80 zł

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ /INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH
SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 60, poz. 523

58,55 zł

ZAKRES BADAŃ,INFORMACJI l DANYCH DOTYCZĄCYCH ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 100, poz. 839

58,55 zł

ZHARMONIZOWANY SYSTEM OZNACZANIA l KODOWANIA TOWARÓW
- NOTY WYJAŚNIAJĄCE (TOM l)
Załącznik do Monitora Polskiego z 2006 r. Nr 86, poz. 880

408,89 zł

ZHARMONIZOWANY SYSTEM OZNACZANIA l KODOWANIA TOWARÓW
- NOTY WYJAŚNIAJĄCE (TOM 11)
Załącznik do Monitora Polskiego z 2006 r. Nr 86, poz. 880

387,08 zł

ZHARMONIZOWANY SYSTEM OZNACZANIA l KODOWANIA TOWARÓW
- NOTY WYJAŚNIAJĄCE (TOM III)
Załącznik do Monitora Polskiego z 2006 r. Nr 86, poz. 880

382,24 zł

ZHARMONIZOWANY SYSTEM OZNACZANIA l KODOWANIA TOWARÓW
- NOTY WYJAŚNIAJĄCE (TOM IV)
Załącznik do Monitora Polskiego z 2006 r. Nr 86, poz. 880

261,22 zł

ZHARMONIZOWANY SYSTEM OZNACZANIA l KODOWANIA TOWARÓW
- NOTY WYJAŚNIAJĄCE (TOM V)
Załącznik do Monitora Polskiego z 2006 r. Nr 86, poz. 880

205,60 zł
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