NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 1 lipca 2010 r.
Nr posiedzenia: 49

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( druki sejmowe nr2817,3027, druk senacki
nr 906).
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej Misiołek,
Jan Olech, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech
Skurkiewicz, Michał Wojtczak,
− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

−

−
−
−
−

− podsekretarz stanu Henryk Jezierski,
− z-ca dyrektora Departamentu Prawnego Dominik Gajewski,
− naczelnik wydziału w DP Andrzej Kulon,
Ministerstwo Infrastruktury:
− starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Przestrzennej Marcin
Lachowski,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
− z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski,
Izba Gospodarcza Ekorozwój
− prezes.- Krzysztof Zaręba,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
− dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej – Katarzyna Klich,
Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Halina Błaszczyk,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jezierski. Celem ustawy jest
konieczność dostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego, wdrożenie dyrektywy Rady
96/82/WE. Wypełnienie powyższego zobowiązania pociąga za sobą zmiany w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie regulacji dotyczących poważnych awarii,
zagrażających środowisku. Zmiany dotyczą m.in.: definicji "składowanej substancji niebezpiecznej",
doprecyzowania pojęcia "instalacja", określenia obowiązku dla organów Państwowej Straży Pożarnej
ustalenia listy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii. Ustawa nakłada na
prowadzącego zakład o dużym ryzyku obowiązek regularnego dostarczania informacji (co najmniej raz
na 5 lat) na temat środków bezpieczeństwa przewidzianych w przypadku wystąpienia poważnych awarii
oraz nakłada obowiązek informowania, czy zakład nie powoduje ryzyka wystąpienia awarii
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przemysłowej o zasięgu transgranicznym.
Ponadto rozpatrywana nowelizacja w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza regulacje nakładające na wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta obowiązek zwrócenia się o opinię na temat odpowiednio: projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego do właściwego
organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w przypadku
lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił swoją opinię i zaproponował wprowadzenie kilka
poprawek doprecyzowujących zapisy ustawy. Poprawki przejął senator Michał Wojtczak.
Przedstawiciele resortu środowiska pozytywnie odnieśli się do większości uwag przedstawionych przez
przez Biuro Legislacyjne.
Komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez senatora Michała Wojtczaka.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Michała Wojtczaka.
Konkluzja:

Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 906 B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

