NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 1 czerwca 2011 r.
Nr posiedzenia: 94

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Problemy finansowe parków narodowych.
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3670, do druku nr 3670,
409; druk senacki nr 1222).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

−
−

senatorowie członkowie komisji: Jan Dobrzyński, Stanisław Gorczyca,
Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga
Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał
Wojtczak,
senator Krzysztof Majkowski,
zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Bernard Błąszczyk,
− podsekretarz stanu Janusz Zalewski,
− Ministerstwo Finansów:
− dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Dariusz Atłas,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− zastępca prezesa Jan Wiater,
− dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Jerzy Swatom,
− dyrektor Leszek Jaśkowiak,
− doradca Zarządu Dariusz Hołub,
− Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska:
− zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Hanna
Jastrzębska,
− Krajowa Izba Gospodarki Odpadami:
− dyrektor Ewa Rakowska,
− Krajowa Izba Gospodarcza Ekorozwój:
− prezes Krzysztof Zaremba,
− Polskie Parki Narodowe:
− dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Zdzisław Szkiruć,
− dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Paweł Skawiński,
− dyrektor „Ujście Warty” Parku Narodowego Konrad Wypychowski,
− dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Marek Nowak,
− dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Michał Gil, Iwona

Kozera-Rytel.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Zdzisław Zalewski przedstawił sytuację w polskich
parkach narodowych i proponowane zmiany w finansowaniu ich działalności. Zwracając uwagę, że
ponad 80% udział środków budżetowych w finansowaniu ustawowej działalności parków narodowych,
podkreślił, że istotny jest sprawny dostęp do tych środków.
Wyjaśnił, że w opracowanym w Ministerstwie Środowiska projekcie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektórych innych ustaw przewidywane jest przekształcenie parków narodowych, będących jednostkami
budżetowymi, w państwowe osoby prawne. Ta forma organizacyjno-prawna zapewni możliwość
sprawnego funkcjonowania parków narodowych. Będzie wówczas możliwość zatrzymywania
uzyskiwanych przychodów i ich przeznaczanie na cele statutowe.
W dyskusji, dyrektorzy parków narodowych wyrazili zaniepokojenie trudnościami w bieżącym
finansowaniu działalności statutowej .
Ad. 2 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Główną zmianą
jest wprowadzenie obligatoryjnego przejęcia przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z nowelizacją gminy będą wyłaniały
w drodze przetargu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Ustawa nakłada na gminy m.in. następujące obowiązki: objęcia wszystkich
właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, ustanowienia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, które obejmie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe
oraz odpady ulegające biodegradacji, tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, prowadzenia działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, udostępniania
mieszkańcom informacji o gospodarce odpadami i corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Przedstawiciele Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel i Michał Gil zwrócili uwagę na szereg
nieścisłości w sformułowaniu niektórych przepisów ustawy, przedstawili uwagi i propozycje kilkunastu
poprawek porządkujących przepisy ustawy. Według Biura Legislacyjnego wiele przepisów budzi
zastrzeżenia dotyczące zgodności z Konstytucją jak i prawem Unii Europejskiej.
Strona rządowa zgodziła się z kilkoma propozycjami poprawek BL.
Poprawki te formalnie zgłosił senator Michał Wojtczak.
Pozostałe poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne przejął senator Wojciech Skurkiewicz.
W głosowaniu komisja przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone przez senatora Michała Wojtczaka,
natomiast odrzuciła poprawki senatora Wojciecha Skurkiewicza.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Leszka Piechotę.
Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 11 poprawek do ustawy(druk senacki nr 1222B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Sporządzono w Biurze Prac Senackich

