NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 3 listopada 2010 r.
Nr posiedzenia: 57

Posiedzeniu przewodniczył: Senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji
Porządek posiedzenia: 1. Informacja Głównego Konserwatora Przyrody na temat roli, możliwości
działania oraz rangi konserwatorów przyrody na szczeblu centralnym
i wojewódzkim.
2. Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na temat realizacji
zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli: −

−

senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Michał
Wojtczak, Alicja Zając;
zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski,
− dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Agnieszka Dalbiak,
− naczelnik w Departamencie Ochrony Przyrody Wojciech Hurkała,
− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
− Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz,
− z-ca Głównego Inspektora Roman Jaworski,
− dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Joanna Piekutowska,
− dyrektor Dep. Monitoringu Lucyna Dygas-Ciołkowska,
− z-ca Dyrektora Dep. Kontroli Rynku Wiesław Sobczyk
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
− Generalny Dyrektor Ochrony ŚrodowiskaMichał Kiełsznia,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− doradca w Departamencie Wodnym Katarzyna Klich,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Katarzyna Papińska,
− regionalny Konserwator Przyrody Anna Ronikier – Dolańska;
− Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego Michał Kanownik;
− oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski przypomniał, że określenie konserwator przyrody zostało
formalnie wprowadzone w roku 1934, ustawą o ochronie przyrody. Obecnie, zgodnie z ustawą
z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Minister Środowiska wykonuje zadania organu
administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody Sekretarza lub Podsekretarza Stanu. Obowiązujący zakres kompetencji GKP określają ustawy: z dnia
3.10. 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z dnia
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3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Od 2008 roku część kompetencji należących do Głównego Konserwatora Przyrody i regionalnych
konserwatorów przyrody, zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego, przejął Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy.
Janusz Zaleski omówił zakres obowiązków należących do konserwatorów przyrody, podkreślił ich
znaczenie ich oraz przedstawił zadania należące od dyrekcji ochrony środowiska. Jego wypowiedź
uzupełnił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.
a następnie
Regionalny Konserwator Przyrody Anna Ronikier–Dolańska przedstawił zakres obowiązków
regionalnych konserwatorów przyrody i dotychczasowe problemy w realizacji zadań.
Podczas dyskusji senatorowie najczęściej zadawali pytania związane z obszarami NATURA 2000 oraz
tzw. korytarzami ekologicznymi..
Ad.2 Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz przedstawił realizację zadań organów
Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku. Inspekcja przeprowadziła 30054 kontrole, wykonano
wszystkie zadania określone w planie pracy, tj. m.in.
− przekazano raport do Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
− dostosowano działalność IOŚ do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
− podjęto realizację pięciu zadań w zakresie likwidacji „bomb ekologicznych”
− wykonano informatyczny system wspomagania kontroli,
− podjęto szereg działań mających na celu likwidację tzw. „szarej strefy” ( szczególnie w dziedzinie
demontażu pojazdów),
− przeprowadzono kontrole realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,
− wzmożono kontrole i uzyskano poprawę w przypadkach nielegalnego przemieszczania odpadów,
− kontynuowano działania w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.
Ponadto realizowano zadania Państwowego Monitoringu Środowiska oraz plan przeciwdziałania
poważnym awariom.
Podczas dyskusji padały pytania o realizację niektórych zadań dotyczących monitoringu, kontroli
w województwach, zwracano także uwagę na „szarą strefę „w dziedzinie gospodarowania zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym, na konieczność wzmożenia kontroli ewidencji i fakturowania,
jak również na potrzebę współpracy z urzędami skarbowymi i policją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

