
NOTATKA
z posiedzenia Komisji

Data posiedzenia: 17 listopada 2010 r.

Nr posiedzenia: 59

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa.– przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji (druki sejmowe nr 3456, 3533; druk senacki
nr 1018).

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, Wojciech
Skurkiewicz, Michał Wojtczak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− naczelnik wydziału w Departamencie Prawnym  Andrzej Kulon,

− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:
− dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru Teresa Zań,
− główny specjalista w Dep. Inwestycji i Nadzoru Justyna Kiec,

− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
− główny specjalista, Departament Inspekcji i Orzecznictwa Bogusława

Pakuła,
− Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji:

− kierownik zespołu Jadwiga Maciejewska,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

− z-ca prezesa Małgorzata Skucha,
− samodzielne stanowisko ds. legislacji, Dariusz Hołub,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Maria Pokora ,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Mirosław
Reszczyński

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Ustawa

wprowadza zmiany, które mają na celu wydłużenie terminów wyznaczonych na wykonywanie
inwestycji ujętych w „Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych” w taki sposób,
aby uniknąć podnoszenia podwyższonych opłat lub kar administracyjnych. Dodał, że odroczenia
terminu płatności podwyższonej opłaty lub kary pieniężnej, poprzez określenie ustawowego
terminu realizacji przedsięwzięcia, wpłynie bezpośrednio na rzeczywistą realizację zadań do końca



- 2 -

2015 r. oraz osiągnięcie wymaganych efektów ekologicznych oczyszczania ścieków komunalnych.
Minister B. Błaszczyk przedstawił dane, z których wynikało, że 121 aglomeracji ma problem
z zakończeniem inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych.
W tych aglomeracjach 134 oczyszczalnie zostaną zakończone w terminie późniejszym niż
planowano w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Według KPOŚK
inwestycje miały być zakończone do 2010 roku, natomiast po aktualizacji Programu zakończenie
inwestycji będzie przedłużone, w niektórych przypadkach, nawet do 2015 roku.
W przypadku braku zmian w Prawie ochrony środowiska tylko warszawskiemu Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji zostałaby naliczona opłata wraz z odsetkami
w wysokości 1,4 mld zł.
Kolejne zmiany w ustawie - Prawo ochrony środowiska dotyczą systemu zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji. Ich celem jest przesunięcie o dwa lata terminu wejścia w
życie przepisów wprowadzających do ustawy – Prawo ochrony środowiska, a także nowe
uregulowania w zakresie sposobu ustalania i wnoszenia opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów
do powietrza (art. 2 nowelizacji).
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zwrócił uwagę na nieścisłości dotyczące terminów
określonych w art. 2 ustawy i przedstawił propozycję poprawki.
Podsekretarz stanu w MŚ potwierdził potrzebę wprowadzenia zmiany.
Senator Michał Wojtczak formalnie zgłosił  poprawkę zaproponowaną przez BL.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Przemysława Błaszczyka.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr1018 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


