
        
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. 

Poz. 556 

RO ZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji 
Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1253, z późn. 
zm.2)) w § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 193 pkt 3 i 4 oraz art. 194 pkt 4–7 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 469);”; 

2) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. poz. 888); 

4) art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413);”; 

3) pkt 6–8 otrzymują brzmienie: 

„6) art. 171–177 i art. 180–192 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 
zm.3)); 

7) art. 38–45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 436); 

8) art. 52 i art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, 
poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908);”; 

4) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie: 

„14) art. 44–49 i art. 51 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 140); 

15) art. 71, art. 72 pkt 1–3, 5, 8 i 9, art. 73–75, art. 76 pkt 3–5, art. 77 i art. 78 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 1322 
i 1662);”; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 

i 969 oraz z 2015 r. poz. 21 i 396. 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 138, poz. 1156, z 2006 r. Nr 181, poz. 1328, 

z 2008 r. Nr 107, poz. 682 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 997. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. 

poz. 87 i 122. 
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5) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) art. 78, art. 80, art. 81 pkt 1 i 2, art. 83, art. 90 pkt 3, art. 91–92a i art. 94–95a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.4)).”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 

 

                                                           
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060, 

z 2013 r. poz. 21 oraz z 2014 r. poz. 1322. 




