
 

 
 

Druk nr 1429-A
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

 

 
 
 
 

 DODATKOWE SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ  

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 
 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze zmianami w 
organizacji i podziale zadań administracji 
publicznej w województwie (druk nr 1073) 
 
 

Sejm na 32 posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1  regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1429 do Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i 

Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2008 r. oraz 
wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że zawarte w 
dodatkowym sprawozdaniu poprawki nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej 
 
 

wnoszą: 
 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 
 

 
 

1) skreślić art. 5; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 

- odrzucić 
2) skreślić art. 7; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
 
 



3) skreślić art. 18; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 6 i 7. 
 
4) skreślić art. 20 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
5) art. 21 nadać brzmienie: 

„Art. 21. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 
880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 16 ust. 3–5 otrzymują brzmienie: 

„3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru 
następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego 
nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, 
szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku 
krajobrazowego lub jego części wybrane spośród zakazów, o których 
mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja 
lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze 
aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska po uzgodnieniu z właściwymi 
miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości 
przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów 
krajobrazowych na obszarach projektowanych do wyłączenia spod 
ochrony. Projekty zarządzeń wymagają uzgodnienia z właściwym 
wojewodą. 

4. Projekt zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w 
sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku 
krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą 
gminy. 

5. Statut parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych 
określający strukturę organizacyjną parku lub zespołu parków nadaje 
regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze zarządzenia.”; 

2) w art. 19: 
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze 
aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla 
rezerwatu przyrody w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania 
projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt 
planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan ochrony 
może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony 
przyrody.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 
„6a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze 

aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla 
parku krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania 
projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt 
planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan ochrony 
może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony 
przyrody. 



6b. Projekt zarządzenia, o którym mowa w ust. 6a, wymaga 
uzgodnienia z właściwym wojewodą.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Plan ochrony dla parku krajobrazowego położonego na terenie 

kilku województw ustanawia regionalny dyrektor ochrony 
środowiska, na którego terenie znajduje się największa 
powierzchnia tego parku, w porozumieniu z pozostałymi 
regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.”; 

3) w art. 23: 
a) uchyla się ust. 2 i 3, 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w 
drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego 
nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia 
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe 
dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części 
wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, 
wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic 
obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze aktu prawa 
miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, po zaopiniowaniu przez wojewodę oraz 
właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty 
wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i 
możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 
wypoczynkiem.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Projekty zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

o których mowa w ust. 4, wymagają uzgodnienia z właściwym 
wojewodą.”; 

4) w art. 44: 
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, 
użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie 
zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo 
uchwały rady gminy, jeżeli regionalny dyrektor ochrony 
środowiska nie ustanowił tych form ochrony. 

2. Zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, albo 
uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1, określa nazwę 
danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego 
nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia 
dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego 
obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów 
wymienionych w art. 45 ust. 1. 

3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, 
dokonuje organ, który ustanowił daną formę ochrony przyrody 
regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze aktu prawa 
miejscowego w formie zarządzenia.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 



„3a. Projekty aktów prawa miejscowego, o których mowa w ust. 1 i 
3, wymagają uzgodnienia z właściwym wojewodą.”; 

 5) w art. 105 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. Dyrektora parku krajobrazowego powołuje regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady 
ochrony przyrody.  

3. Dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie kilku 
województw powołuje regionalny dyrektor ochrony środowiska 
właściwy ze względu na siedzibę parku, w porozumieniu z 
pozostałymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 5 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 8, 10 i 11. 
 
6) skreślić art. 22; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

7) art. 23 nadać brzmienie: 
„Art. 23. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 

rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Wojewoda w drodze porozumienia przekazuje prowadzenie 

ośrodków doradztwa rolniczego właściwej miejscowo izbie 
rolniczej.”; 

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) właściwego wojewodę za zgoda właściwej izby rolniczej – w 

przypadku ośrodka doradztwa rolniczego.”; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
8) art. 28 nadać brzmienie: 

„Art. 28. 1. Należności związane z zadaniami i kompetencjami przekazywanymi 
jednostkom samorządu terytorialnego i regionalnym dyrekcjom ochrony 
środowiska stają się z dniem 1 kwietnia 2009 r. ich należnościami. 

2. Zobowiązania Skarbu Państwa związane z przekazywanymi zadaniami i 
kompetencjami pozostają zobowiązaniami Skarbu Państwa. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień związanych z 
przekazywanymi zadaniami i kompetencjami, zawartych przez organy 
wykonujące zadania przed dniem 1 kwietnia 2009 r., stają się od tego dnia 
prawami i obowiązkami jednostki samorządu terytorialnego i regionalnych 
dyrekcji ochrony środowiska.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

9) w art. 29 w ust. 3 wyrazy „rozdziału 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie 
cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.)” zastąpić wyrazami „rozdziału 5 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr …, poz. …)”; 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
- przyjąć  

 



 
10) art. 30-32 nadać brzmienie: 

„Art. 30. 1. Dotychczasowi dyrektorzy parków krajobrazowych i pracownicy parków 
krajobrazowych utworzonych przed dniem 1 kwietnia 2009 r. stają się 
dyrektorami i pracownikami parków krajobrazowych zarządzanych przez 
dyrektora regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. 

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie dyrektorów i 
pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku 
pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy stosuje się odpowiednio. 

Art. 31. 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. mienie Skarbu Państwa niezbędne do 
wykonywania zadań przekazywanych niniejszą ustawą staje się z mocy 
prawa mieniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub 
regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. 

2. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy wojewodowie 
sporządzą wykazy mienia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazywanego jednostkom 
samorządu terytorialnego lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, 
ponosi Skarb Państwa. 

Art. 32. 1. Nabycie mienia, o którym mowa w art. 31 ust. 1, stwierdza wojewoda w 
drodze decyzji administracyjnej. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590, z późn. zm.) nie stosuje się. 

2. Nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub regionalną dyrekcję 
ochrony środowiska, mienia Skarbu Państwa, niezbędnego do 
wykonywania zadań przekazywanych niniejszą ustawą, następuje wraz z 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, które ujawnia się w decyzji 
administracyjnej o nabyciu mienia. Ich ujawnienie nie narusza praw osób 
trzecich. 

3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w 
ust. 2, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

4. Przekazanie mienia jednostce samorządu terytorialnego lub regionalnej 
dyrekcji ochrony środowiska jest nieodpłatne oraz wolne od podatków i 
opłat. 

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa 
wynikających z działalności organów władających przekazywanym 
mieniem, powstałych przed dniem jego przejęcia przez jednostkę 
samorządu terytorialnego lub regionalną dyrekcję ochrony środowiska.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

11) art. 34 nadać brzmienie: 
„Art. 34. Ostateczna decyzja administracyjna o przekazaniu jednostce samorządu 

terytorialnego lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska praw, które są 
lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę do wpisu 
w księdze wieczystej.”; 

 - poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
 



12) w art. 38 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są ustalone zgodnie z zasadami przyjętymi w 

budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju. Wysokość dotacji na 
rok 2009 nie może być niższa niż określona w ustawie budżetowej na rok 2009 z 
uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych.”. 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji                                                             Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego                                                             Administracji i Spraw  
 i Polityki Regionalnej                                                                       Wewnętrznych 
 
  /-/ Bronisław Dutka                                                                        /-/ Marek Biernacki 
 
                                                         Sprawozdawca 
 
                                                    /-/ Waldy Dzikowski                                                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


