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POLISH REGULATION REGARDING ENVIRONMENT IN 

CONSTRUCTION SECTOR 

  

Ustawa ta stanowi podstawę prawną działań Dyrektora 

Generalnego Ochrony Środowiska i regionalnych 

dyrektorów ochrony środowiska. Tekst ustawy zawiera 

przepisy dotyczące udostępniania informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochroni 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2018

0002081/O/D20182081.pdf 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20180002081/O/D20182081.pdf 

This act is the legal basis for the activities 

of the General Director of Environmental 

Protection and regional directors of 

environmental protection. The text of the 

Act includes regulations on sharing 

information about the environment and its 

protection, public participation in 

environmental protection and 

environmental impact assessments. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU201800

00799/O/D20180799.pdf Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. 

zm. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xs

p/WDU20180000799/O/D20180799.pdf 

Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm. 

Act of 27 April 2001 - Environmental 

Protection Law  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2018

0001614/O/D20181614.pdf Dz. U. z 2018 r. poz. 1614  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20180001614/O/D20181614.pdf 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 

Act of 16 April 2004 on nature protection 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2018

0000954/O/D20180954.pdf Dz. U. z 2018 r. poz. 954 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20180000954/O/D20180954.pdf 

Dz. U. z 2018 r. poz. 954  

Act of 13 April 2007 on the prevention and 

repair of damage to the environment 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 

ekozarządzania i audytu (EMAS) 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2011

1781060/O/D20111060.pdf Dz. U. poz. 1060 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20111781060/O/D20111060.pdf 

Dz. U. poz. 1060 

Act of 15 July 2011 on the national eco-

management and audit scheme (EMAS) 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2016

0000071/O/D20160071.pdf Dz. U. z 2016 r. poz. 71 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20160000071/O/D20160071.pdf 

Dz. U. z 2016 r. poz. 71 

Regulation of the Council of Ministers of 9 

November 2010 on projects that may have 

significant effects on the environment 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o 

prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko 

 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2012

0000529/O/D20120529.pdf Dz. U. poz. 529  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20120000529/O/D20120529.pdf 

Dz. U. poz. 529 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 17 April 2012 on the 

detailed scope of information on 

environmental impact assessments of the 

project and strategic environmental impact 

assessments. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 

2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do 

spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz 

regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na 

środowisko 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2010

2571745/O/D20101745.pdf Dz. U. poz. 1745 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20102571745/O/D20101745.pdf 

Dz. U. poz. 1745 

Regulation of the Minister of Environment 

of 23 December 2010 on the functioning of 

the National Commission for 

Environmental Impact Assessments and 

regional commissions for environmental 

impact assessments. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 

2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu 

publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2010

1861249/O/D20101249.pdf Dz. U. poz. 1249 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20101861249/O/D20101249.pdf 

Dz. U. poz. 1249  

Regulation of the Minister of the 

Environment of 22 September 2010 on the 

design and content and layout of a publicly 

available list of data on documents 

containing information about the 

environment and its protection 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 

2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o 

środowisku 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2010

2151415/O/D20101415.pdf Dz. U. poz. 1415 z późn. zm. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20102151415/O/D20101415.pdf 

Dz. U. poz. 1415 z późn. zm. 

Regulation of the Minister of the 

Environment of November 12, 2010 on fees 

for sharing information about the 

environment 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 

2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji 

informacji o środowisku 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2010

2271485/O/D20101485.pdf Dz. U. poz. 1485 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20102271485/O/D20101485.pdf 

Dz. U. poz. 1485 

Regulation of the Minister of the 

Environment of November 23, 2010 on the 

manner and frequency of updating 

information on the environment. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 

2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2011

0250133/O/D20110133.pdf Dz. U. poz. 133, z późn. zm. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20110250133/O/D20110133.pdf 

Dz. U. poz. 133, z późn. zm. 

Regulation of the Minister of the 

Environment of January 12, 2011 on 

special protection areas for birds 

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 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2014

0001713/O/D20141713.pdf Dz. U. z 2014 r. poz. 1713  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20140001713/O/D20141713.pdf 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1713 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 13 April 2010 on natural 

habitats and species of interest of the 

Community, as well as the criteria for 

selection of areas eligible for recognition or 

designation as Natura 2000 sites. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2010

0340186/O/D20100186.pdf Dz. U. poz. 186 z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 

2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20100340186/O/D20100186.pdf 

Dz. U. poz. 186 z późn. zm. 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 17 February 2010 on the 

preparation of a draft plan of protective 

tasks for the Natura 2000 area 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 

2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 

obszaru Natura 2000 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2010

0640401/O/D20100401.pdf Dz. U. poz. 401 z późn. zm.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20100640401/O/D20100401.pdf 

Dz. U. poz. 401 z późn. zm. 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 30 March 2010 regarding 

the preparation of a draft protection plan for 

the Natura 2000 area 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102271485/O/D20101485.pdf
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110250133/O/D20110133.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110250133/O/D20110133.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110250133/O/D20110133.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110250133/O/D20110133.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110250133/O/D20110133.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001713/O/D20141713.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001713/O/D20141713.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001713/O/D20141713.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001713/O/D20141713.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001713/O/D20141713.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001713/O/D20141713.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100340186/O/D20100186.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100340186/O/D20100186.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100340186/O/D20100186.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100340186/O/D20100186.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100340186/O/D20100186.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100340186/O/D20100186.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640401/O/D20100401.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640401/O/D20100401.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640401/O/D20100401.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640401/O/D20100401.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640401/O/D20100401.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640401/O/D20100401.pdf
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 

r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 

parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 

krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz 

ochrony zasobów, tworów i składników przyrody 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2005

0940794/O/D20050794.pdf Dz. U. poz. 794  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf 

Dz. U. poz. 794 

Regulation of the Minister of the 

Environment of May 12, 2005 on the 

preparation of a draft protection plan for a 

national park, nature reserve and landscape 

park, making changes to this plan and 

protection of resources, creations and 

elements of nature 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 

2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 

przyrody 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2005

0600533/O/D20050533.pdf Dz. U. poz. 533 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf 

Dz. U. poz. 533 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 30 March 2005 on the 

types, types and subtypes of nature reserves 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 

2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form 

składania informacji o kompensacji przyrodniczej 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2010

0640402/O/D20100402.pdf Dz. U. poz. 402 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf 

Dz. U. poz. 402 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 30 March 2010 on detailed 

ways and forms of submitting information 

on environmental compensation 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2016

0002183/O/D20162183.pdf Dz. U. poz. 2183 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20160002183/O/D20162183.pdf 

Dz. U. poz. 2183 

Regulation of the Minister of the 

Environment of December 16, 2016 on 

species protection of animals 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2014

0001409/O/D20141409.pdf Dz. U. poz. 1409  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf 

Dz. U. poz. 1409 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 9 October 2014 on the 

protection of plant species 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2014

0001408/O/D20141408.pdf Dz. U. poz. 1408 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf 

Dz. U. poz. 1408 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 9 October 2014 on species 

protection of fungi 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050940794/O/D20050794.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050600533/O/D20050533.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100640402/O/D20100402.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002183/O/D20162183.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002183/O/D20162183.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002183/O/D20162183.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002183/O/D20162183.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002183/O/D20162183.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002183/O/D20162183.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001409/O/D20141409.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 

2006 r. w sprawie obrączkowania ptaków 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2006

0480350/O/D20060350.pdf Dz. U. poz. 350 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf 

Dz. U. poz. 350  

Regulation of the Minister of the 

Environment of March 14, 2006 on the 

ringing of birds 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 

2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, 

które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2011

2101260/O/D20111260.pdf Dz. U. poz. 1260 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf 

Dz. U. poz. 1260 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 9 September 2011 on the 

list of plants and animals of alien species, 

which in case of release to the natural 

environment may threaten native species or 

natural habitats. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 

2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla 

życia i zdrowia ludzi 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2011

1731037/O/D20111037.pdf Dz. U. poz. 1037 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf 

Dz. U. poz. 1037 

Regulation of the Minister of the 

Environment of August 3, 2011 on species 

of animals dangerous to human life and 

health. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 

2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania 

poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie 

zoologicznym 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2005

0050032/O/D20050032.pdf Dz. U. z 2005 r. poz. 32 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf 

Dz. U. z 2005 r. poz. 32 

Regulation of the Minister of the 

Environment of December 20, 2004 on the 

conditions for breeding and maintaining 

particular groups of animal species in a 

zoo. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

ogrodach zoologicznych 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2004

0040026/O/D20040026.pdf Dz. U. z 2004 r. poz. 26 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf 

Dz. U. z 2004 r. poz. 26 

Regulation of the Minister of Environment 

of December 10, 2003 on occupational 

health and safety in zoological gardens. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060480350/O/D20060350.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050050032/O/D20050032.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040040026/O/D20040026.pdf
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i 

krzewów 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2017

0001330/O/D20171330.pdf Dz. U. poz. 1330 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20170001330/O/D20171330.pdf 

Dz. U. poz. 1330 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 3 July 2017 on the amount 

of fees for the removal of trees and shrubs. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4  grudnia 

2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody 

żywej i nieożywionej za pomniki przyrody  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2017

0002300/O/D20172300.pdf Dz. U. poz. 2300 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20170002300/O/D20172300.pdf 

Dz. U. poz. 2300 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 4 December 2017 on the 

criteria for the recognition of natural and 

non-living creatures as natural monuments. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 

2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2016

0001395/O/D20161395.pdf Dz. U. poz. 1395 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20160001395/O/D20161395.pdf 

Dz. U. poz. 1395 

Regulation of the Minister of Environment 

of 1 September 2016 on the method of 

conducting an assessment of the surface 

pollution. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 

2016 r. w sprawie działań naprawczych 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2016

0001396/O/D20161396.pdf Dz. U. poz. 1396 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20160001396/O/D20161396.pdf 

Dz. U. poz. 1396 

Regulation of the Minister of Environment 

of 1 September 2016 on corrective actions. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 

2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2016

0001397/O/D20161397.pdf Dz. U. poz. 1397 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20160001397/O/D20161397.pdf 

Dz. U. poz. 1397 

Regulation of the Minister of the 

Environment of September 1, 2016 

regarding the register of historical pollution 

of the earth's surface. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 

2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2016

0001398/O/D20161398.pdf Dz. U. poz. 1398 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20160001398/O/D20161398.pdf 

Dz. U. poz. 1398 

Regulation of the Minister of the 

Environment of September 1, 2016 

regarding the register of environmental 

damage. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 

2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w 

środowisku 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2016

0001399/O/D20161399.pdf Dz. U. poz. 1399 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20160001399/O/D20161399.pdf 

Dz. U. poz. 1399 

Regulation of the Minister of Environment 

of 1 September 2016 on the criteria for 

assessing the occurrence of damage to the 

environment. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 

r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w 

rejestrze EMAS 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2012

0000166/O/D20120166.pdf Dz. U. poz. 166 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20120000166/O/D20120166.pdf 

Dz. U. poz. 166 

Regulation of the Minister of the 

Environment of February 1, 2012 regarding 

the application for registration of an 

organization in the EMAS register. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 

2012 r. w sprawie współczynników różnicujących 

wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru 

organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie 

ekozarządzania i audytu (EMAS) 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2012

0000341/O/D20120341.pdf Dz. U. poz. 341 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.

xsp/WDU20120000341/O/D20120341.pdf 

Dz. U. poz. 341 

Regulation of the Minister of the 

Environment of 23 March 2012 on 

coefficients differentiating the registration 

fee for an entry in the register of 

organizations registered in the national eco-

management and audit scheme (EMAS). 

Statut Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

 
https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5071/Statut_GDOS

_tekst_jednolity.pdf 

 

Statute of the General Directorate for 

Environmental Protection 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania 

statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

 
http://bip.gdos.gov.pl/files/artykuly/13240/Rozporzadzenie

_PRM_z_24_sierpnia_2016_r_zmiana_statutu_GDOS.pdf 

 

Regulation of the President of the Council 

of Ministers of August 24, 2016 amending 

the ordinance on granting the statute of the 

General Directorate for Environmental 

Protection 

Statuty regionalnych dyrekcji ochrony środowiska 

 

https://www.gdos.gov.pl/statuty-regionalnych-dyrekcji-

ochrony-srodowiska 

 

Statutes of regional directorates for 

environmental protection 

Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska 

 

https://www.gdos.gov.pl/dziennik-urzedowy-gdos 

Official Journal of the General Directorate 

for Environmental Protection 
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