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Załącznik 3 - Zestawienie krajowych aktów prawnych związanych z 

ochroną środowiska 

W niniejszym załączniku do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - Kontrakt na roboty 1B.1/1 (a) Odbudowa 

zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od 

miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej - ETAP II, zestawiono krajowe akty prawne 

związane z ochroną środowiska.  

 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1377 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r., poz. 2134 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2187), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 

1121 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 

1566 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r., poz. 519 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 

1332 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 

788), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 

z Dz.U. 2017 poz. 2126), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

71), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 

112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, 

jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1713). 

https://www.mos.gov.pl/artykul/1865_najnowsze_wyjasnienia/21071_rozporzadzenie_ministra_srodowiska_z_dnia_14_czerwca_2007_r_w_sprawie_dopuszczalnych_poziomow_halasu_w_srodowisku_dz_u_nr_120_poz_826.html
https://www.mos.gov.pl/artykul/1865_najnowsze_wyjasnienia/21071_rozporzadzenie_ministra_srodowiska_z_dnia_14_czerwca_2007_r_w_sprawie_dopuszczalnych_poziomow_halasu_w_srodowisku_dz_u_nr_120_poz_826.html

