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Ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
Art. 127. Kto umyślnie:
1) narusza zakazy obowiązujące w:
a) parkach narodowych,
b) rezerwatach przyrody,
c) parkach krajobrazowych,
d) obszarach chronionego krajobrazu,
e) obszarach Natura 2000,
2) narusza zakazy obowiązujące w stosunku do:
a) pomników przyrody,
b) stanowisk dokumentacyjnych,
c) użytków ekologicznych.
d) zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
e) roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową,
3) nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych lub
hodowanych zwierząt
- podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 128. Kto:
1) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom albo bez świadectwa
fitosanitarnego przewozi przez granicę państwa rośliny lub zwierzęta, o
których mowa w art. 61 ust. 1, a także ich rozpoznawalne części i produkty
pochodne,
2) narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków
dziko żyjących zwierząt i roślin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:
a) nieprzedkładanie zgłoszenia importowego,
b) używanie okazów określonych gatunków w innym celu niż wskazany
w zezwoleniu importowym,
c) korzystanie w sposób nieuprawniony ze zwolnień od nakazów przy
dokonywaniu obrotu sztucznie rozmnożonymi roślinami,
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d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie,
używanie lub wystawianie publicznie w celach zarobkowych, zbywanie,
przetrzymywanie lub przewożenie w celu zbycia okazów określonych
gatunków roślin lub zwierząt,
e) używanie zezwolenia albo świadectwa dla okazu innego niż ten, dla
którego było ono wydane,
f) składanie wniosku o wydanie zezwolenia importowego,
eksportowego, reeksportowego, lub świadectwa bez poinformowania o
wcześniejszym odrzuceniu wniosku
- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 129. W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 lub skazania za
przestępstwo określone w art. 128, sąd może orzec:
1) przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia lub
przestępstwa oraz przedmiotów, roślin, zwierząt lub grzybów pochodzących z
wykroczenia lub przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
2) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie
byłby wykonalny - nawiązkę do wysokości 10 000 złotych na rzecz organizacji
społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody lub właściwego, ze względu
na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Art. 130. 1. Sąd doręcza odpis wydanego prawomocnego orzeczenia o przepadku
roślin, zwierząt lub grzybów, ich rozpoznawalnych części oraz produktów pochodnych
wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub
przestępstwa.
2. Rośliny, zwierzęta lub grzyby, ich rozpoznawalne części oraz produkty pochodne, o
których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu podmiotom uprawnionym do ich
utrzymywania, wyznaczanym przez:
1) wojewodę - w stosunku do gatunków rodzimych;
2) ministra właściwego do spraw środowiska - w stosunku do gatunków obcych
lub objętych ochroną na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. Organy, o których mowa w ust. 2, mogą zarządzić, na koszt skazanego, odesłanie
roślin lub zwierząt oraz produktów pochodnych, wobec których orzeczono przepadek,
do państwa z którego dokonano ich eksportu.
Art. 131. Kto:
1) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami, o
których mowa w art. 61 ust. 1, nie posiada lub nie przekazuje odpowiedniej
dokumentacji stwierdzającej legalność pochodzenia zwierzęcia,
2) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworzy lub prowadzi ogród
botaniczny, ogród zoologiczny lub ośrodek,
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3) przeprowadzając likwidację ogrodu zoologicznego lub ośrodka nie zapewni
przebywającym tam zwierzętom warunków odpowiadających ich potrzebom
biologicznym,
4) poza ogrodami zoologicznymi, placówkami naukowymi prowadzącymi
badania nad zwierzętami lub cyrkami utrzymuje lub prowadzi hodowlę
zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w tym drapieżnych i
jadowitych,
5) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom przenosi z ogrodu botanicznego
lub ogrodu zoologicznego do środowiska przyrodniczego rośliny lub zwierzęta
gatunków zagrożonych wyginięciem,
6) wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew
lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco
szkodzący drzewom lub krzewom,
7) stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w
sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniem,
8) bez decyzji wojewody lub wbrew ustalonym w niej warunkom prowadzi na
terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych roboty polegające na
regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także roboty
melioracyjne, odwodnienia budowlane oraz inne roboty ziemne zmieniające
stosunki wodne,
9) wprowadza do środowiska przyrodniczego lub przemieszcza w tym
środowisku rośliny, zwierzęta lub grzyby gatunków obcych, a także ich formy
rozwojowe,
10) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom sprowadza do kraju rośliny,
zwierzęta lub grzyby gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym,
11) nie powiadamia wojewody lub wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o
odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt,
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary,
13) wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub
niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów
- podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 132. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127 i 131, następuje na
podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
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