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Załącznik 3.  Zestawienie krajowych aktów prawnych 

związanych z ochroną środowiska 

W załączniku 3 do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu na roboty 3A.5 Budowa wrót 

przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty 

im. Sędzimira w Krakowie zestawiono krajowe akty prawne związane z ochroną środowiska. 

 

1)  Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 933) 

2)  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 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

3)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 55) 

4)  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282) 

5)  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 

6)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) 

7)  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1862) 

8)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.) 

9)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 

10)  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) 

11)  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293) 

12)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256) 

13)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  
w sprawie ochrony gatunkowej roślin  
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) 

14)  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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15)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.  
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2183) 

16)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) 

17)  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) 

18)  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) 

19)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  
(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) 

20)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.  
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa  
(Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 20, str. 7, ze zm.) 

21)  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.  
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej  
(Dz.U.UE L.327 z 22.12.2000 r. ze zm.) 

22)  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  
(Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992 r. ze zm.) 

 


