
Zmiany wprowadzone w ustawie ochronie przyrody, 
które weszły w Ŝycie w roku 2017 

 

1. Art. 48 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym wprowadza następujące zmiany: 

1) w art. 10a uchyla ust. 1–7; 

2) w art. 10g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Dyrektor parku narodowego jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej 
rozporządzenia nieruchomością, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania 
wniosku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259). Wyznaczony termin nie moŜe 
być krótszy niŜ 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.” 

Zmiana weszła w Ŝycie 1 stycznia 2017 r. 

 

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy o lasach – szereg zmian, patrz USTAWA 

Zmiany weszły w Ŝycie 1 stycznia 2017 r. 

 
Zmiany wprowadzone w ustawie ochronie przyrody, 

które jeszcze nie weszły w Ŝycie 
 
3. Art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz 
niektórych innych ustaw w art. 12 w ust. 8 ustawy po pkt 1 dodaje pkt 1a w 
brzmieniu: 

„1a) dzieci i młodzieŜy, nie dłuŜej niŜ do ukończenia 18. roku Ŝycia, w okresie 
pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 
przedmiotów nauczanych w języku polskim w: 
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą 

zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upowaŜnioną jednostkę podległą 
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, 

b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty 

innych państw, 
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 
2005 r. poz. 10);”. 

Zmiana wejdzie w Ŝycie 12 kwietnia 2017 r. 

 

4. Art. 62 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe w art. 108 w ust. 2 w pkt 5 wyraz „średnie” zastępuje wyrazami 
„średnie lub średnie branŜowe”. 

Zmiana wejdzie w Ŝycie 1 września 2017 r. 


