NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Środowiska

oraz

Nr posiedzenia: 44

Komisji Samorządu Terytorialnego i
Administracji Państwowej
Nr posiedzenia: 170

Data posiedzenia: 11 maja 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
(druk senacki nr 860; druki sejmowe nr 2471, do druku nr 2471, 2839).
W posiedzeniu uczestniczyli:

senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Przemysław Błaszczyk, Jan
Dobrzyński, Stanisław Gorczyca, Krzysztof Majkowski, Andrzej Misiołek,
Jan Olech, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak, Czesław
Ryszka, Wojciech Skurkiewicz,
− senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej: Władysław Dajczak, Stanisław Jurcewicz, Marek Konopka,
Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Władysław Ortyl, Bohdan
Paszkowski, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Sadowski, Janusz Sepioł, Mariusz
Witczak,
−

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
− zastępca Generalnego Dyrektora Piotr Otawski,
− naczelnik wydziału w Departamencie Prawa Pracy Janina Suzdorf,
− główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawa Pracy
Monika Frączek,
− Polski Klub Ekologiczny:
− Bohdan Szymański,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Mirosław

Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk oraz zastępca
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski. Ustawa ma na celu doprecyzowanie
i usprawnienie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz wprowadzenie dla
regionalnego dyrektora ochrony środowiska kompetencji do uzgadniania zezwoleń na usuwanie drzew
i krzewów w obrębie pasa drogowego.
Dyr. P. Otawski zaproponował również szereg poprawek do ustawy wynikających z potrzeby
dostosowania przepisów ustawy do równolegle uchwalanych innych ustaw.
Mirosław Reszczyński przestawił opinię Biura Legislacyjnego do ustawy i zaproponował wprowadzenie
kilku poprawek porządkujących i doprecyzowujących przepisy ustawy.
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W trakcie dyskusji senator Stanisław Jurewicz pytał przedstawicieli strony rządowej o możliwość kolizji
przepisów rozpatrywanej ustawy z ustawą zmieniającą Prawo telekomunikacyjne.
Minister B. Błaszczyk wyjaśnił, że wspomniana ustawa jest już skierowana do podpisu Prezydenta i nie
powinno być tu żadnej kolizji przepisów z obecnie rozpatrywaną ustawą.
Senator Wojciech Skurkiewicz krytycznie odniósł się do całości rozpatrywanej ustawy. Zadał stronie
rządowej pytania m.in. o użycie zbędnego sformułowania w art. 5, gdzie użyto, dla gospodarki leśnej,
sformułowania: „lub programów” oraz o brak możliwości zażalenia na postanowienie organu
o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dyr. P. Otawski w odpowiedzi poinformował, że słowa: „i programów” są zaczerpnięte bezpośrednio
z dyrektywy i nie wymuszają tworzenia programów. Odpowiadając na drugie pytanie stwierdził, że
zażalenie na postanowienie organu w tym miejscu spowodowałoby zbędne wydłużenie całego
postępowania w sprawie wydania decyzji.
Senator Michał Wojtczak przejął poprawki zaproponowane przez stronę rządową oraz poprawki Biura
Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
W wyniku głosowania komisje przyjęły łącznie 8 poprawek.
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Gorczycę.
Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat 8 poprawek do ustawy (druk senacki nr 860 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

