Zam. 485 — łamanie + kor. wewn. 02.04.2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA Środowiska
I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Nr 4*)

Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
Z A R Z Ą D Z E N I A M I N I S T R A Ś r o d o w is k a :
58 — Nr 61 z dnia 13 października 2011 r. uchylające zarządzenie Nr 56 z dnia 16 września
2011 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń ustawy — Prawo
wodne oraz zmieniające zarządzenie Nr 59 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie
powołania Zespołu do opracowania założeń ustawy — Prawo wodne . . .  .
59 — Nr 62 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego
Parku Narodowego  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
60 — Nr 63 z dnia 24 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego  . . . . .  .
61 — Nr 64 z dnia 24 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego . . . . .  .
62 — Nr 65 z dnia 24 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego . . . . .  .
63 — Nr 66 z dnia 24 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego  . . . . .  .
64 — Nr 67 z dnia 24 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych  . . . .  .
65 — Nr 68 z dnia 24 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego . . . . . .  .
66 — Nr 69 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji
Atomistyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
67 — Nr 70 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska  . . . . .  .
68 — Nr 71 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie nadania statusu Centrum Informacji
o Środowisku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
69 — Nr 72 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego  . . . . .  .
70 — Nr 73 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego . . . . . .  .
71 — Nr 75 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie
Ministerstwa Środowiska . . . . . . . . . . . . . . . .  .
72 — Nr 76 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego
Gór Stołowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
73 — Nr 77 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego
Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 — Nr 78 z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
członków Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”  . . . . .  .
75 — Nr 79 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego
Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 — Nr 80 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego
Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 — Nr 81 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego
Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 — Nr 82 z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme)  . . . . . . . . . .  .
79 — Nr 83 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego
Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 — Nr 84 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego
Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) Ostatni numer w 2011 r.
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58
ZARZĄDZENIE Nr 61 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 13 października 2011 r.
uchylające zarządzenie Nr 56 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania
założeń ustawy — Prawo wodne oraz zmieniające zarządzenie Nr 59 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie
powołania Zespołu do opracowania założeń ustawy — Prawo wodne
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
Traci moc zarządzenie Nr 56 Ministra Środowiska z dnia
16 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do
opracowania założeń ustawy — Prawo wodne.

§2
W zarządzeniu Nr 59 Ministra Środowiska z dnia
16 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do
opracowania założeń ustawy — Prawo wodne § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie
ani zwrot kosztów podróży.”.

1)

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).
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, z 2009 r.
Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117,
poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 62 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 13 października 12011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
Ustanawia się zadania ochronne na 2012 r. dla Pienińskiego Parku Narodowego zwanego dalej „Parkiem”.

§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń
i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— 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 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

2) 
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów
z podaniem rodzajów, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony roślin i zwierząt,
stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
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4) wskazania obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do
zarządzenia;
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§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie
w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do
zarządzenia.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 63 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Tatrzańskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 21 Ministra Środowiska z dnia
18 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 4,
poz. 57) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) inż. Stanisław Łukaszczyk — Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska;”;
2) dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) Pan Krzysztof Jabłoński — przedstawiciel Samorządu Województwa Małopolskiego.”.

1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
– 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 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 64 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Babiogórskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

kowej Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz. Urz.
MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 76) w § 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

§1

„14) Bogusław Jerzy Jazowski — Rada Gminy Lipnica
Wielka;”.

W zarządzeniu Nr 77 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Nau1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— 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 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 65 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

kowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. Urz.
MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 75) w § 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

§1

„16) mgr inż. Krzysztof Mróz — wójt Gminy Lutowiska;”.

W zarządzeniu nr 80 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Nau-

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— 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 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 66 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Białowieskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 78 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego (Dz. Urz.
MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 77) w § 1:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
– 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 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Aleksander Wasiliewicz Buryj — Dyrektor Parku
Narodowego „Puszcza Białowieska” na Białorusi;”;
2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Włodzimierz Wołkowycki — Przewodniczący Rady Gminy Białowieża;”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 67 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Parku Narodowego Gór Stołowych
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

§1

2) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

W zarządzeniu Nr 83 Ministra Środowiska z dnia
8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady
Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych (Dz. Urz.
MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 82) w § 1:

„5) mgr inż. Jerzy Łokietko — Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu;”;
„12) dr Zbigniew Gołąb — emerytowany pracownik
Parku Narodowego Gór Stołowych;”;
3) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Renata Wawrzyniak-Witkowska — Przedstawiciel
Gminy Lewin Kłodzki;”.

1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— 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 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 68 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Słowińskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 96 Ministra Środowiska z dnia
8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady

Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego w § 1 pkt 11
otrzymuje brzmienie:
„11) 
mgr Lidia Orłowska-Getler — Wójt Gminy
Smołdzino;”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— 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 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 69 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 276, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
Państwowej Agencji Atomistyki nadaje się statut,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— 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 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.
Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132,
poz. 766.

§2
Z dniem wejścia w życie zarządzenia Departament
Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego przekształca
się w Departament Bezpieczeństwa Jądrowego.
§3
Traci moc zarządzenie Nr 9 Ministra Środowiska z dnia
15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej
Agencji Atomistyki (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 14 oraz
z 2007 r. Nr 2, poz. 31).
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 69 Ministra Środowiska
z dnia 3 listopada 2011 r. (poz. 66)

Statut Państwowej Agencji Atomistyki
§1
1. 
Państwowa Agencja Atomistyki, zwana dalej
„Agencją”, jest urzędem zapewniającym obsługę
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego
dalej „Prezesem Agencji”.
2. Agencja działa pod bezpośrednim kierownictwem
Prezesa Agencji.
§2
1. 
Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy
Wiceprezesa Agencji, Dyrektora Generalnego Agencji
oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których
mowa w § 3 ust. 1.
2. Zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1,
z wyłączeniem Dyrektora Generalnego Agencji, ustala
Prezes Agencji.
3. Prezes Agencji może upoważnić osoby, o których
mowa w ust. 1, a także innych pracowników Agencji
do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.
§3
1. W skład Agencji wchodzą następujące komórki
organizacyjne:
1) Biuro Dyrektora Generalnego;

2) Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych;
3) Departament Bezpieczeństwa Jądrowego;
4) Departament Ekonomiczno-Budżetowy;
5) Departament Ochrony Radiologicznej;
6) Departament Prawny;
7) Gabinet Prezesa.
2. W skład Agencji wchodzą także stanowiska pracy
podległe bezpośrednio Prezesowi Agencji:
1) 
pełnomocnika do spraw ochrony informacji
niejawnych;
2) audytora wewnętrznego.
3. 
Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji
niejawnych podlega Kancelaria Tajna.
§4
Spory kompetencyjne pomiędzy podmiotami, o których
mowa w § 3 ust. 1 i 2, rozstrzyga Prezes Agencji.
§5
Prezes Agencji może tworzyć i znosić komisje oraz
zespoły, jako organy opiniodawczo-doradcze
o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel
powołania, nazwę, skład osobowy, zakres i tryb ich
działania oraz zasady ich obsługi.
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67
ZARZĄDZENIE Nr 70 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska
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) w § 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) opiniowanie projektów Planów działalności Ministra Środowiska na poszczególne lata i rekomendowanie ich Ministrowi Środowiska.”;

§1
W zarządzeniu Nr 10 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1:

3) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zastępca przewodniczącego Zespołu kieruje pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącego
Zespołu.”;
4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„2. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy
Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu lub osoby na
Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej,
po zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego Zespołu.”;

„1a) Zastępca Przewodniczącego Zespołu — Monika Kaczyńska, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego;” ,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) członek Zespołu — Aneta Uśniacka, specjalista
w Departamencie Planowania Strategicznego,
osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Planowania Strategicznego w Ministerstwie Środowiska.”.

1)

 inister Środowiska kieruje działami administracji rządowej
M
— 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).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 238,
poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1414,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
z 2008 r., Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98,
poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r.
Nr 57, poz. 354.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

68
ZARZĄDZENIE Nr 71 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie nadania statusu Centrum Informacji o Środowisku
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

§1
1. Państwowej jednostce budżetowej — Centrum Informacji o Środowisku, utworzonemu zarządzeniem Nr 9
Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie
utworzenia Centrum Informacji o Środowisku, zmienionym zarządzeniem Nr 34 Ministra Środowiska
z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku,
nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum
Informacji o Środowisku wykonuje w imieniu Ministra
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Środowiska komórka organizacyjna Ministerstwa
Środowiska właściwa do spraw informatyki, z wyłączeniem nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem
działań związanych z dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie, który jest wykonywany przez
komórkę organizacyjną Ministerstwa Środowiska
właściwą w sprawach związanych z dostępem do
informacji o środowisku.

Poz. 68

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§2
Minister Środowiska

W zarządzeniu Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji
o Środowisku uchyla się postanowienia § 2—6.

Andrzej Kraszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 71 Ministra Środowiska
z dnia 17 listopada 2011 r. (poz. 68)

STATUT
Centrum Informacji o Środowisku
§1
1. Centrum Informacji o Środowisku, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Środowiska.
2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.
3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według
zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
§2
1. Centrum prowadzi działalność informacyjną dotyczącą środowiska i jego ochrony, w tym realizuje zadania w zakresie informatyzacji, teleinformatyki, dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku,
geomatyki i geoinformatyki oraz świadczy usługi na
rzecz Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska w zakresie wykonywanych zadań.
2. W szczególności przedmiotem działalności Centrum
jest:
1) zarządzanie, planowanie strategiczne oraz wyznaczanie standardów, w tym:
a) opracowywanie krótko- i długoterminowych
strategii i planów informatyzacji Ministerstwa
Środowiska oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska, ustalanie priorytetów i przedstawianie ich do akceptacji kierownictwu Ministerstwa Środowiska,
odnoszących się do projektów społeczeństwa
informacyjnego, informatyzacji państwa,
e-administracji itp.,

b) opracowywanie narzędzi i informacji wspierających procesy podejmowania decyzji w oparciu
o dostępne i istniejące zasoby informatyczno-informacyjne (metadane, dane, oprogramowanie specjalistyczne w tym GIS, serwisy i usługi
sieciowe itp.),
c) opracowywanie strategii tworzenia, utrzymania
i rozwoju infrastruktury informatyczno-informacyjnej, informatycznych systemów użytkowych,
systemów teleinformatycznych i bazodanowych
(baz danych, hurtowni i rejestrów itp.) Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Środowiska
(w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, aktualizacji, harmonizacji, standaryzacji współkorzystania i udostępniania zasobów informatyczno-informacyjnych oraz ich zarządzania), zgodnie
z obowiązującymi normami, standardami i wytycznymi, w tym odnoszącymi się do ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o dostępie
do informacji publicznej, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady
90/313/EWG, dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
oraz inicjatyw SEIS (Shared Environmental Information System — Wspólny System Informacji o Środowisku),
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d) opiniowanie propozycji działań zgłaszanych
przez Ministerstwo Środowiska oraz jednostki
podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska związanych z potrzebą stworzenia nowych lub modernizacji istniejących infrastruktury informatyczno-informacyjnej, informatycznych systemów użytkowych, systemów teleinformatycznych i bazodanowych oraz wskazywanie wykonawców tych działań,
e) koordynacja wdrażania nowych i modyfikowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury informatyczno-informacyjnej, informatycznych systemów użytkowych, systemów teleinformatycznych i bazodanowych wspomagających
realizację zadań statutowych, lub zapewniających funkcjonowanie Ministerstwa Środowiska
oraz jednostek podległych lub nadzorowanych
przez Ministra Środowiska,
f) wytyczanie technologicznych kierunków rozwoju infrastruktury informatyczno-informacyjnej,
informatycznych systemów użytkowych, systemów teleinformatycznych i bazodanowych
w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach
podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Środowiska,
g) określanie i/lub wskazywanie odpowiednich
standardów, w tym opracowywanie wytycznych
technicznych oraz zasad ich wdrażania,
h) opracowywanie procedur i zasad dla wdrażania,
monitorowania i raportowania;
2) prowadzenie projektów informatycznych, w tym:
a) inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie oraz
nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem metodyk
prowadzenia projektów informatycznych w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska,
b) inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych
(m.in. w zakresie tworzenia i modernizacji zasobów informatycznych i informacyjnych),
c) merytoryczne przygotowywanie zamówień w ramach projektów dla zamawianych systemów
informatycznych i modyfikacji tych systemów
prowadzonych przez Centrum,
d) prowadzenie spraw związanych ze wsparciem
budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Środowiska,
e) testowanie, odbiór i wdrażanie produktów informatycznych;
3) zarządzanie systemami informatycznymi, w tym:
a) utrzymanie i rozwój systemów informatycznych
i informacyjnych oraz aplikacji zarządzanych
przez Centrum,
b) współpraca z dostawcami usług i oprogramowania w zakresie utrzymania systemów informatycznych zarządzanych przez Centrum,

Poz. 68

c) współpraca z Ministerstwem Środowiska oraz
jednostkami podległymi lub nadzorowanymi
przez Ministra Środowiska w zakresie rozwoju
systemów informatycznych zarządzanych przez
Centrum na rzecz tych jednostek;
4) zarządzanie zasobami informatyczno-informacyjnymi, w tym:
a) identyfikacja i analiza zasobów — wskazywanie
referencyjnych rejestrów publicznych, określanie zasobów podstawowych oraz komplementarnych (niezbędnych dla funkcjonowania Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska),
b) zgłaszanie propozycji w zakresie określania dysponentów i operatorów zasobów, w tym zakresu kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska,
c) koordynowanie i nadzór nad działaniami związanymi z współdzieleniem zasobów przez dysponentów i operatorów zasobów, w tym określanie zasad i ról,
d) realizacja zadań związanych z tworzeniem centralnych i resortowych zasobów informatyczo-informacyjnych,
e) projektowanie, wdrażanie, utrzymanie i integracja serwisów i usług sieciowych,
f) weryfikowanie i publikowanie wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych,
g) inicjowanie, koordynacja i nadzór nad działaniami mającymi na celu integrację, harmonizację i standaryzację zasobów informacyjno-informatycznych Ministerstwa Środowiska oraz
jednostek podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Środowiska,
h) nadzór i koordynacja procesu tworzenia, aktualizowania i udostępniania metadanych w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska;
5) prowadzenie działań związanych z dostępem do
informacji o środowisku i jego ochronie poprzez:
a) prowadzenie, utrzymanie i rozwój serwisu internetowego ekoportal.gov.pl,
b) prowadzenie systemu informatycznego dla publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie
określonym w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z późn. zm.), znajdujących się w posiadaniu Ministra Środowiska,
c) umożliwianie organom administracji prowadzenia w Internecie publicznie dostępnych wykazów
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
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d) gromadzenie i udostępnianie informacji o zasobach informatyczno-informacyjnych istniejących lub tworzonych w Ministerstwie Środowiska i jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz zamieszczanie tych informacji na stronie internetowej,
e) prowadzenie, utrzymanie i rozwój geoportalu
usług i serwisów sieciowych (geoportal.mos.
gov.pl i mapa.ekoportal.gov.pl), jako resortowego węzła krajowej infrastruktury informacji
przestrzennej, stanowiącej element europejskiej
infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE,
w tym koordynacja i nadzór nad działaniami
w zakresie integracji i harmonizacji z innymi
węzłami infrastruktury,
f) współpraca z Koordynatorem Infrastruktury
Informacji Przestrzennej, Krajową Radą ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz poszczególnymi organami wiodącymi INSPIRE,
g) pełnienie funkcji punktu kontaktowego Ministerstwa Środowiska dla Rady ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz innych jednostek INSPIRE,
h) przetwarzanie, wyszukiwanie, udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie (w tym
naliczanie i pobieranie opłat), przygotowywanie
projektów decyzji odmownych w sprawach udostępniania informacji o środowisku na wniosek.
§3
1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum.
2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz.
3. Dyrektor Centrum jest członkiem Kierownictwa Resortu.
4. Dyrektora oraz jego zastępcę powołuje i odwołuje
Minister Środowiska.
5. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora następuje na wniosek Dyrektora Centrum
6. Dyrektor Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum.
§4

Poz. 68

2. Dyrektor Centrum przedstawia Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia:
1) roczny Plan Działalności Centrum na rok następujący po roku budżetowym, w terminie do dnia
15 grudnia każdego roku budżetowego. Plan Działalności Centrum zawiera w szczególności listę
projektów, które podejmie Centrum celem realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających
z decyzji Ministra Środowiska wraz z określeniem
dla każdego projektu:
a) celów projektu i wskaźników ich osiągnięcia,
b) tła projektu, w tym punktów styku z innymi
realizowanymi projektami oraz uwarunkowania
prawne,
c) interesariuszy projektu,
d) formuły realizacji projektu,
e) mechanizmów sterowania projektem,
f) planowanego harmonogramu realizacji projektu,
g) p
 lanowanego budżetu projektu,
h) ról poszczególnych jednostek resortowych
w projekcie,
i) głównych ryzyk jakie mogą wystąpić przy realizacji projektu i sposobu zarządzania nimi;
2) roczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz
sprawozdanie finansowe, w terminie do dnia
31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdanie z działalności Centrum zawiera w szczególności informacje dotyczące sposobu
i stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz
projektów realizowanych przez Centrum;
3) półroczne sprawozdania z działalności Centrum,
w terminie do końca lipca i do końca grudnia. Półroczne sprawozdania z działalności Centrum zawierają w szczególności informacje dotyczące:
a) sposobu i stopnia realizacji poszczególnych
zadań oraz projektów realizowanych przez Centrum,
b) wysokości środków finansowych poniesionych
w toku ich realizacji.

1. Minister Środowiska sprawuje nadzór nad działalnością Centrum z punktu widzenia gospodarności,
wypełniania statutu oraz celowości działań Centrum.
W ramach nadzoru Minister Środowiska:

3. Zmiana Planu Działalności Centrum wymaga zgody
Ministra Środowiska.

1) zatwierdza roczny Plan Działalności Centrum i jego
zmiany;

1. S
 zczegółową strukturę oraz szczegółowy zakres
zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Ministra
Środowiska.

2) zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności
Centrum;
3) zatwierdza półroczne sprawozdania z działalności
Centrum;
4) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

§5

2. Do realizacji określonych zadań o charakterze stałym
lub doraźnym Dyrektor Centrum może powoływać
komisje, zespoły projektowe i grupy robocze.
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ZARZĄDZENIE Nr 72 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 listopada 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Karkonoskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. Urz.
MŚiGIOS Nr 5, poz. 84) w § 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

§1
W zarządzeniu Nr 85 Ministra Środowiska z dnia
8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady

„1) mgr Jerzy Łokietko — Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu;”;
2) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) mgr Marcin Zawiła — Urząd Miasta Jelenia
Góra;”.

1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241
i Nr 224, poz. 1337.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
wz. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 73 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 listopada 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Pienińskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241
i Nr 224, poz. 1337.

§1
W zarządzeniu Nr 88 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz.
MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 87) w § 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) dr inż. Tadeusz Wach — Wójt Gminy Czorsztyn;”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
wz. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 75 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska
Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 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
Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.
§2
Minister — Marcin Korolec określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Prawnego, z wyłączeniem spraw,
o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c,

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
c) Państwowego Instytutu Geologicznego — Państwowego Instytutu Badawczego.
§5
Podsekretarz Stanu — Główny Konserwator Przyrody
— Janusz Zaleski:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Leśnictwa,

b) Biura Ministra,

b) Departamentu Ochrony Przyrody,

c) Biura Prasowego.

c) Departamentu Prawnego w zakresie postępowań
administracyjnych dotyczących reprywatyzacji tartaków;

§3
Sekretarz Stanu — Stanisław Gawłowski:

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę
Biura Gospodarki Wodnej;

a) Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”,

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

b) Biura Nasiennictwa Leśnego,

a) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

c) Instytutu Badawczego Leśnictwa,

b) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

d) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

c) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej —
Państwowego Instytutu Badawczego.

e) Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego
Instytutu Badawczego, z wyłączeniem zakresu
wskazanego w § 7 pkt 2 lit. b,

§4
Podsekretarz Stanu — Główny Geolog Kraju — Piotr
Grzegorz Woźniak:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

1)

f) Polskiego Związku Łowieckiego,
g) szkół leśnych,
h) parków narodowych.
§6

b) Departamentu Gospodarki Odpadami,

Podsekretarz Stanu — Aneta Wilmańska:

c) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zarządzania kryzysowego i powszechnego obowiązku
obrony;

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
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, z 2009 r.
Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

a) Departamentu Instrumentów Finansowych,
b) Departamentu Instrumentów Środowiskowych,
c) Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
d) Departamentu Ekonomicznego;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w imieniu
Ministra prowadzą postępowania administracyjne,
w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, na podstawie
odrębnych pełnomocnictw Ministra.

Podsekretarz Stanu — Beata Jaczewska:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Edukacji Ekologicznej,

3. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu podpisują
pilne pisma zawierające stanowisko Ministra do zewnętrznych projektów dokumentów rządowych.

b) Departamentu Planowania Strategicznego,
c) Departamentu Współpracy z Zagranicą,

§ 11

d) Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a) Centrum Informacji o Środowisku,
b) Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego
Instytutu Badawczego w zakresie wykonywania
zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
§8
Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu działają
w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji,
o których mowa w § 3—7, a w szczególności:
1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym
wydają decyzje administracyjne i postanowienia;
2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.
§9
Spory kompetencyjne między Sekretarzem Stanu i Podsekretarzami Stanu, a także między Podsekretarzami
Stanu rozstrzyga Minister.
§ 10

1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje we wszystkich sprawach wykonuje Sekretarz
Stanu, jako stały zastępca Ministra.
2. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, w czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu
obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra.
§ 12
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska określa szczegółowe
zadania oraz nadzoruje pracę:
1) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie innym niż
wskazany w § 4 pkt 1 lit. c;
2) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
3) Biura Kadr i Szkoleń.
§ 13
Traci moc zarządzenie Nr 74 Ministra Środowiska z dnia
2 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.
§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu działają poza
zakresem swoich kompetencji, o których mowa
w § 3—7, na bezpośrednie polecenie Ministra.

Minister Środowiska
Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 76 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy1)

rody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia
M
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U.
Nr 248, poz. 1493).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
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§1
Ustanawia się. zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych, zwanego dalej „Parkiem”, na 2012 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
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4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do
zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych,
wraz z określeniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

Minister Środowiska

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
Ustanawia się zadania ochronne dla Babiogórskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2012 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo1)

 inister Środowiska kieruje dziełem administracji rządowej
M
— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241
i Nr 224, poz. 1337.

by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do
zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz maksymalnej
liczby osób mogących przebywać jednocześnie
w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Minister Środowiska
Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 78 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej
Parku Narodowego „Ujście Warty”
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

kowej Parku Narodowego „Ujście Warty” (Dz. Urz.
MŚiGIOS Nr 5, poz. 92) w § 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

§1

„16) prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz — Uniwersytet
Wrocławski.”.

W zarządzeniu Nr 93 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Nau1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 284, poz. 1493).
2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241
i Nr 224, poz. 1337.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 79 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
Ustanawia się zadania ochronne dla Kampinoskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2012 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241
i Nr 224, poz. 1337.

by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do
zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie
w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Minister Środowiska
Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 80 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:

by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

§1

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych
zadań, które określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego Parku
Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2012 r.

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin
i zwierząt, które określa załącznik nr 3 do zarządzenia;

§2

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do
zarządzenia;

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241
i Nr 224, poz. 1337.

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych
i rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób
mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach,
które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Minister Środowiska
Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 81 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241
i Nr 224, poz. 1337.

§1
Ustanawia się zadania ochronne dla Świętokrzyskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2012 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
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2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

Poz. 77

z podaniem maksymalnej liczby osób mogących
przebywać jednocześnie w tych miejscach, które
określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

§3

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do
zarządzenia;

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Minister Środowiska

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych oraz turystycznych,

Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 82 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie 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:
§1
W zarządzeniu Nr 34 Ministra Środowiska z dnia
16 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. GIS
(Green Investment Scheme) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przygotowanie poszczególnych etapów negocjacji sprzedaży jednostek AAU;”;
2) w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) monitorowanie realizacji zawartych umów sprzedaży jednostek AAU,
8) utrzymywanie kontaktu i prowadzenie korespondencji z podmiotami, które dokonały zakupu jednostek AAU, w zakresie dotyczącym realizacji
zawartych umów sprzedaży jednostek AAU.”;
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— 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, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117,
poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

3) w § 3:
a) pkt 2—7 otrzymują brzmienie:
„2) Barbara Letachowicz — Główny Specjalista,
Zespół Zmian Klimatu, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami — Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Jolanta Wilomska — Główny Specjalista, Zespół Zmian Klimatu, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami — Sekretarz
Zespołu;
4) Witold Retke — Kierownik Zespołu ds. Zielonych Inwestycji, Departament Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej — Członek Zespołu;
5) Monika Kubiak — Specjalista, Departament
Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska — Członek Zespołu;
6) Katarzyna Dumała — Starszy Specjalista, Departament Prawny, Ministerstwo Środowiska
— Członek Zespołu;
7) Waleria Szczuka-Skarżyńska — Radca Prawny,
niezależny ekspert zewnętrzny — Członek Zespołu.”;
b) u
 chyla się pkt 8;
4) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W uzasadnionych sytuacjach, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, Zastępca
Przewodniczącego Zespołu reprezentuje Ministra Środowiska w prowadzonych negocjacjach.”;

Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 4

— 182 —

5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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§2

„3. O terminie posiedzenia Zespołu oraz zagadnieniach przewidzianych do omówienia podczas
posiedzenia (agenda posiedzenia, materiały, opinie) osoby wchodzące w skład Zespołu zawiadamiane są drogą elektroniczną przez Przewodniczącego Zespołu lub Sekretarza Zespołu, nie
później niż na 2 dni przed proponowaną datą
posiedzenia.”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 83 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§1
Ustanawia się zadania ochronne dla Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2012 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
M
— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241
i Nr 224, poz. 1337.

by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do
zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych i turystycznych, wraz z określeniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie
w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Minister Środowiska
Marcin Korolec
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ZARZĄDZENIE Nr 84 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy1)

rody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U.
Nr 248, poz. 1493).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
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§1
Ustanawia się zadania ochronne dla Wielkopolskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata
2012—2013.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
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4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do
zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie
w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Środowiska
Marcin Korolec
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