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dnia 30 czerwca 2007 r. nie zalicza si´ do wype∏nienia
obowiàzku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1.
Art. 9. 1. Og∏oszenie pierwszego raportu, o którym
mowa w art. 9n ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
nastàpi w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, b´dzie zawiera∏ tak˝e:
1) ocen´ mo˝liwoÊci stosowania wysokosprawnej
kogeneracji oraz barier utrudniajàcych wykorzystanie krajowego potencja∏u wysokosprawnej kogeneracji;
2) informacj´ o zastosowanych Êrodkach majàcych
na celu zapewnienie niezawodnoÊci systemu wydawania Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji.
Art. 10. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy tej ustawy.
Art. 11. Wype∏nienie i ocena wype∏nienia obowiàzku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep∏a za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. na∏o˝onego na
podstawie art. 9a ust. 8 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, nast´puje na podstawie przepisów dotychczasowych.

Poz. 124 i 125

Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy zmienianej
w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez rok od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
Art. 13. Przepisy art. 9a ust. 8—8d, art. 9l
ust. 11—15, art. 9m, art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. e i pkt 21
oraz art. 56 ust. 1 pkt 1a i ust. 2a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w zakresie obowiàzków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji oraz uiszczenia op∏aty zast´pczej, stosuje si´ do
dnia 31 marca 2013 r.
Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 9a ust. 8—8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56
ust. 2a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2007 r.;
2) art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA
z dnia 12 stycznia 2007 r.
o zmianie ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5:
a) po pkt 18b dodaje si´ pkt 18c w brzmieniu:
„18c) rybo∏ówstwo;”,

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, ustaw´ z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych, ustaw´ z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym, ustaw´
z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego, ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw´ z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustaw´ z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne, ustaw´ z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej, ustaw´ z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273,
poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417 i Nr 267, poz. 2258 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz. 1045, Nr 157, poz. 1119, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1829.
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b) po pkt 23 dodaje si´ pkt 23a w brzmieniu:
„23a) sprawy rodziny;”;

Poz. 125
2) racjonalnego gospodarowania ˝ywymi zasobami morza;
3) gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego;

2) w art. 6:
a) w ust. 1:
— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) geodezji i kartografii;”,
— uchyla si´ pkt 5,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej sprawuje nadzór nad G∏ównym
Geodetà Kraju, Krajowà Komisjà Uw∏aszczeniowà oraz, na podstawie kryterium zgodnoÊci z prawem, nad dzia∏alnoÊcià regionalnych izb obrachunkowych.”;
3) w art. 9a:
a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 2,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
sprawuje nadzór nad G∏ównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.”;
4) art. 12a otrzymuje brzmienie:
„Art. 12a. Dzia∏ informatyzacja obejmuje sprawy:
1) informatyzacji administracji publicznej;
2) systemów i sieci teleinformatycznych
administracji publicznej;
3) technologii i technik informacyjnych;
4) standardów informatycznych;
5) wspierania inwestycji w dziedzinie
informatyki;
6) zastosowaƒ technologii informatycznych w spo∏eczeƒstwie informacyjnym;
7) rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego;
8) realizacji zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
w dziedzinie informatyzacji.”;
5) w art. 22:
a) w ust. 1 w pkt 9 Êrednik zast´puje si´ kropkà
oraz uchyla si´ pkt 10 i 11,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa
podlegajà Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz
Centralny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin
Uprawnych.”;
6) po art. 23b dodaje si´ art. 23c w brzmieniu:
„Art. 23c. 1. Dzia∏ rybo∏ówstwo obejmuje sprawy:
1) rybactwa Êródlàdowego i rybo∏ówstwa morskiego;

4) organizacji producentów rybnych,
zwiàzków organizacji producentów
rybnych i organizacji mi´dzybran˝owych.
2. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rybo∏ówstwa podlegajà okr´gowi inspektorzy rybo∏ówstwa morskiego.”;
7) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki, Prezesem Wy˝szego Urz´du
Górniczego, a tak˝e nad dzia∏alnoÊcià Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego „Lasy Paƒstwowe”.”;
8) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. Dzia∏ sprawy rodziny obejmuje sprawy:
1) rozwoju i ochrony instytucji ma∏˝eƒstwa, dzieci i rodziny;
2) rzàdowych programów wspierania
rodziny, w szczególnoÊci rodzin znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji materialnej i spo∏ecznej, a tak˝e rodzin
wielodzietnych lub niepe∏nych;
3) przeciwdzia∏ania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;
4) uwarunkowaƒ demograficznych w kraju;
5) koordynowania
i
organizowania
wspó∏pracy organów administracji
publicznej, organizacji pozarzàdowych i instytucji w zakresie realizacji
praw rodziny, dzieci i osób starszych
potrzebujàcych wsparcia;
6) wspó∏pracy mi´dzynarodowej dotyczàcej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, m∏odzie˝y, kobiet, m´˝czyzn i osób starszych.”;
9) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dzia∏ sprawy wewn´trzne obejmuje sprawy:
1) ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;
2) ochrony granicy Paƒstwa, kontroli ruchu
granicznego i cudzoziemców;
3) zarzàdzania kryzysowego;
4) obrony cywilnej;
5) ochrony przeciwpo˝arowej;
6) przeciwdzia∏ania skutkom kl´sk ˝ywio∏owych i innych podobnych zdarzeƒ zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu powszechnemu;
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7) nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;
8) obywatelstwa;
9) ewidencji ludnoÊci, dowodów osobistych
i paszportów;
10) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany
imion i nazwisk.”;
10) w art. 31 uchyla si´ ust. 2;
11) w art. 33a w ust. 1 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r.
o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r. Nr 233,
poz. 1992) w art. 11a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych sprawuje nadzór nad sprawami obj´tymi niniejszà
ustawà na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 31a w ust. 2, w art. 31b w ust. 2,
w art. 44e w ust. 6, w art. 44f, w art. 44i
w ust. 3 i w art. 46 w ust. 1 w pkt 1 w ró˝nym przypadku wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych”;
2) w art. 31b w ust. 1 i 4, w art. 31c, w art. 44d
w ust. 2, w art. 44e w ust. 4 i 7, w art. 44h w ust. 6,
w art. 50 w ust. 1 i w art. 51 wyrazy „Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”.
Art. 4. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750,
z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 2, w art. 6 w ust. 4, w art. 6a w ust. 6,
w art. 21, w art. 23a w ust. 10, w art. 24
w ust. 5 oraz w art. 26 w ust. 1 i 2 wyrazy „Minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa”;
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Na wprowadzenie do wód gatunków ryb,
które w Polsce nie wyst´pujà, jest wymagane zezwolenie ministra w∏aÊciwego do
spraw rybo∏ówstwa, wydane w porozu———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087
i Nr 175, poz. 1462.
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mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska i po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 8 w ust. 1 i w art. 40 w ust. 4 w ró˝nym
przypadku wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw
administracji publicznej” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”;
2) w art. 27:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
na podstawie informacji otrzymanych od
w∏aÊciwych przedstawicieli koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych og∏asza
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” obwieszczenie zawierajàce wykaz stanowisk, których zajmowanie upowa˝nia do sporzàdzenia zaÊwiadczenia stanowiàcego podstaw´ sporzàdzenia aktu ma∏˝eƒstwa zawartego w sposób
okreÊlony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. Osoba zajmujàca jedno
z tych stanowisk jest duchownym w rozumieniu przepisów o zawarciu ma∏˝eƒstwa.”;
3) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawarcie ma∏˝eƒstwa nast´puje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urz´du stanu cywilnego w czasie przyjmowania oÊwiadczeƒ o wstàpieniu w zwiàzek ma∏˝eƒski nosi
odznak´, której wzór i sposób noszenia okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.”;
4) art. 78 otrzymuje brzmienie:
„Art. 78. Akty zgonu ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie
wojskowej i innych osób przydzielonych
do jednostek wojskowych, poleg∏ych lub
zmar∏ych w zwiàzku z dzia∏aniami wojennymi, sporzàdza si´ na podstawie zg∏oszeƒ w∏aÊciwych organów, które okreÊla
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 6 w ust. 2 oraz w art. 10 w ust. 1a
i 5 w ró˝nym przypadku wyrazy „minister w∏aÊci-
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niami umów i przepisów mi´dzynarodowych
w zakresie dokumentów to˝samoÊci marynarzy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:”;

wy do spraw architektury i budownictwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej”;
2) art. 6b otrzymuje brzmienie:

2) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki morskiej, ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, ze wzgl´du na szczególne warunki pracy na statkach rybackich,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania
higieniczne i zdrowotne na statkach rybackich,
majàc na uwadze wymogi w zakresie konstrukcji i wyposa˝enia statków rybackich, sprz´tu
ratowniczego, szkolenia za∏óg i ratowania ˝ycia.”.

„Art. 6b. G∏ównego Geodet´ Kraju powo∏uje, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego
zasobu kadrowego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego Geodet´ Kraju.”;
3) w art. 6a w ust. 6, w art. 6c, w art. 7 w ust. 2,
w art. 8 w ust. 3, w art. 17, w art. 19 w ust. 1,
w art. 26 w ust. 2 i 2a, w art. 32 w ust. 6, w art. 40
w ust. 5 i w art. 45 w ust. 5 wyrazy „Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i budownictwa” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej”;
4) w art. 28 w ust. 2 i w art. 47b w ust. 2 wyrazy „Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zast´puje si´
wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej”.
Art. 7. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên.
zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Poz. 125

Art. 9. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 64 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:”;
2) w art. 73a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) w art. 23 w ust. 2 i w art. 37a w ust. 1 wyraz „rolnictwa” zast´puje si´ wyrazem „rybo∏ówstwa”;

1) sposób zaliczania z∏ó˝ (pok∏adów), ich cz´Êci
lub wyrobisk do poszczególnych stopni (kategorii, klas) zagro˝eƒ,

2) w art. 32a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli badania, o których mowa w art. 28 i 29
ust. 1, dotyczà ˝ywych zasobów morza, pozwolenie wydaje minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa.”.

2) przypadki, w których zaliczeƒ mo˝e dokonywaç kierownik ruchu zak∏adu górniczego,

Art. 8. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na
morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

— uwzgl´dniajàc rodzaj kopaliny, nat´˝enia
wyst´powania zagro˝eƒ, przestrzeni wyst´powania zagro˝eƒ i rodzaj zak∏adu górniczego.”;

1) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

3) kryteria oceny zagro˝eƒ naturalnych, o których mowa w ust. 1, a tak˝e szczegó∏owe zasady zaliczania tych zagro˝eƒ

3) w art. 107:
a) u˝yte w ust. 1a i 2 w ró˝nym przypadku wyrazy
„minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska”,

„Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rybo∏ówstwa oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych i ministrem w∏aÊciwym
do spraw zagranicznych, kierujàc si´ postanowie-

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

———————

„10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w drodze zarzàdzenia, nadaje statut Wy˝szemu Urz´dowi Górniczemu, okreÊlajàcy
jego organizacj´ wewn´trznà.”,

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249,
poz. 1834.
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060,
z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

———————
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834.
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c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wiceprezesów Wy˝szego Urz´du Górniczego powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.
Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
odwo∏uje Wiceprezesów Wy˝szego Urz´du
Górniczego.”;
4) w art. 108 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej, w drodze
rozporzàdzenia, tworzy i znosi okr´gowe
urz´dy górnicze oraz ustala ich siedziby
i w∏aÊciwoÊç miejscowà zgodnie z podzia∏em terytorialnym paƒstwa okreÊlonym
w odr´bnych przepisach.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
kierujàc si´ kryteriami ekonomicznymi oraz
uwzgl´dniajàc efektywnoÊç dzia∏ania urz´dów górniczych, mo˝e w drodze rozporzàdzenia tworzyç i znosiç specjalistyczne urz´dy górnicze obejmujàce niektóre dziedziny
dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych oraz okreÊlaç ich nazw´, w∏aÊciwoÊç i siedzib´.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74 i Nr 17, poz. 95) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 60 w ust. 2, w art. 61 w ust. 4 i 5,
w art. 66 w ust. 2 i w art. 74 w ust. 3 w pkt 4—5a,
8 i 9 w ró˝nym przypadku wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „Prezes Rady Ministrów”;
2) w art. 66 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W post´powaniu administracyjnym organem
wy˝szego stopnia w stosunku do Zak∏adu jest
minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego.”;
3) w art. 74 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze rozporzàdzenia, statut Zak∏adowi, w którym okreÊla
w szczególnoÊci:”;
4) w art. 75 w ust. 2 uchyla si´ pkt 10;
5) w art. 76 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55;
wysokoÊç odpisu ustala si´ corocznie w ustawie bud˝etowej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów,”.

Poz. 125

Art. 11. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 13 w ust. 5a i w art. 50 w ust. 2 w ró˝nym przypadku wyrazy „minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister w∏aÊciwy
do spraw rybo∏ówstwa”;
2) w art. 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki wodnej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert, o którym mowa w ust. 5,
zasady oceniania ofert i elementy oferty podlegajàcej ocenie, a tak˝e maksymalnà stawk´
op∏aty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zale˝nie od rybackiego typu wody
i jej po∏o˝enia.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 64) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 3 w ust. 1, w art. 4 w ust. 3 i 4, w art. 13
w ust. 3, w art. 14, w art. 15 w ust. 2, w art. 16
w ust. 1 i 4, w art. 18 w ust. 2, w art. 19, w art. 20
w ust. 2 i w art. 31 w ust. 3 w ró˝nym przypadku
wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa”;
2) w art. 4 w ust. 5, w art. 7, w art. 8 w ust. 1, w art. 11,
w art. 12 w ust. 4, w art. 13 w ust. 1, w art. 15
w ust. 1, w art. 16 w ust. 3, w art. 17 w ust. 1,
w art. 18 w ust. 1, w art. 20 w ust. 1, w art. 23
w ust. 7, w art. 24 w ust. 3, w art. 24a w ust. 2,
w art. 25, w art. 26 w ust. 3 i w art. 30 wyrazy „Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa” zast´puje si´
wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa”.
Art. 13. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96,
poz. 807 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3, w art. 7 w ust. 2, w art. 13 i 14, w art. 15
w ust. 1, w art. 16 w ust. 10, w art. 17, w art. 28
w ust. 7, w art. 31, w art. 42 w ust. 5, w art. 44,
w art. 46, w art. 47 w ust. 1, w art. 48 w ust. 3,
w art. 51 w ust. 4, w art. 57 w ust. 2 i w art. 63
w ust. 4 wyrazy „Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa”;
2) u˝yte w art. 6 w ust. 2, 3 i 6, w art. 7 w ust. 1,
w art. 8 w ust. 1, w art. 10 w ust. 1, w art. 12
w ust. 1 i 2, w art. 16 w ust. 4 w pkt 1, w art. 21,
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w art. 22 w ust. 2, w art. 29 w ust. 1, w art. 30
w ust. 2 i 3, w art. 32, w art. 47 w ust. 2, w art. 50
w pkt 1, w art. 51 w ust. 1—3, w art. 52 w ust. 2 i 3,
w art. 53 i w art. 64 w ust. 2 w ró˝nym przypadku
wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa”.
Art. 14. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy toczà
si´ nadal przed organami, które przej´∏y kompetencje
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
Art. 15. Licencje, zezwolenia i inne decyzje wydane na podstawie przepisów zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà wa˝noÊç do up∏ywu okreÊlonych
w nich terminów wa˝noÊci, chyba ˝e na podstawie odr´bnych przepisów zostanà wczeÊniej zmienione, cofni´te lub uchylone.

Poz. 125 i 126

wadzonymi przez ministra w∏aÊciwego do spraw rybo∏ówstwa.
Art. 17. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 73a ust. 3 i art. 108 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 9, zachowujà moc do dnia
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 73a ust. 3 i art. 108 ust. 5 tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 18. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów mo˝e dokonaç, w drodze rozporzàdzenia, przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków bud˝etowych, w tym wynagrodzeƒ oraz limitów zatrudnienia, mi´dzy cz´Êciami,
dzia∏ami i rozdzia∏ami bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznaczania Êrodków publicznych wynikajàcych z ustawy bud˝etowej.
Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Art. 16. Rejestry prowadzone przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa na podstawie przepisów
zmienianych niniejszà ustawà stajà si´ rejestrami pro-

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Ochrony Ârodowiska
Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U.
z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Ochrony Ârodowiska
(Dz. U. Nr 29, poz. 274, z 2002 r. Nr 186, poz. 1554 oraz
z 2004 r. Nr 262, poz. 2605) w za∏àczniku w § 4 ust. 1
otrzymuje brzmienie:
„1. W sk∏ad G∏ównego Inspektoratu wchodzà nast´pujàce komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191,
poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362
i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 169,
poz. 1200, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834.

1) Departament Inspekcji i Orzecznictwa,
2) Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz,
3) Departament Przeciwdzia∏ania Powa˝nym Awariom,
4) Departament Kontroli Rynku,
5) Departament Organizacyjny i Wspó∏pracy z Zagranicà,
6) Departament Systemów Przetwarzania Danych
i Technik Laboratoryjnych,
7) Departament Ekonomiczno-Administracyjny,
8) Stanowisko do spraw Kontroli i Audytu Wewn´trznego.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

