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Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy Prawo
ochrony środowiska (druk senacki nr 775, druk sejmowy nr 2667)
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji Środowiska: Przemysław Błaszczyk, Jan
Dobrzyński, Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej
Misiołek, Jan Olech, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz;

− senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: Janina Fetlińska, Ryszard Górecki,
Stanisław Karczewski, Michał Okła, Paweł Klimowicz, Norbert Krajczy,
Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Zbigniew Pawłowicz, Henryk Woźniak,
− 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:
− Główny Inspektorat Sanitarny:
− Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła,
− z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand,
− dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Władysław Kaczmarski,
− naczelnik Wydziału Higieny Środowiska Małgorzata Kędzierska,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− z-a prezesa Władysław Majka,
− samodzielny pracownik ds. legislacji – Dariusz Hołub,
− Krajowego zarządu Gospodarki Wodnej:
− radca prezesa Ewa Piętowska,
− Ministerstwo Zdrowia:
− starszy specjalista w Departamencie Prawnym Beata Zmysłowska,
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− główny specjalista ds. higieny w Inspektoracie Sanitarnym Mikołaj
Fronczewski,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca prawny Anna Chmielewska,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii SenatuMaciej Telec.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła. Ustawa dostosowuje prawo
polskie do postanowień dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego
2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG
(Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006). Dyrektywa ta zobowiązała państwa członkowskie do podjęcia
intensywnych działań mających na celu poprawę jakości wody i ochronę zdrowia w miejscach
wykorzystywanych do kąpieli. Obecnie, pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje
się obecnie ok. 1400 kąpielisk.
W nowelizacji zaproponowano wprowadzenie rozróżnienia na kąpieliska oraz miejsca
wykorzystywane do kąpieli. Kontroli jakości wody podlegać będą wyłącznie kąpieliska oraz
miejsca wykorzystywane do kąpieli posiadające organizatora.
Ustawa wprowadza obowiązek, że Rada Gminy musi określić w drodze uchwały do dnia 31 maja
każdego roku, wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych
do danej gminy. Organizator kąpieliska będzie obowiązany do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego sezon kąpielowy, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich.
Ponadto ustawa wprowadza obowiązek oznakowania kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do
kąpieli. Jakość wody w kąpielisku oraz miejscu wykorzystywanym do kąpieli winna odpowiadać
wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy – Prawo
wodne. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli będzie wykonywał badanie jakości
wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz
w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia
zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie
zdrowotne dla kąpiących się tam osób. Wyniki badań oraz informacje o wystąpieniu zmian, które
mogą wpływać na pogorszenie jakości wody organizator przekaże właściwemu państwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. W razie wątpliwości inspektor przeprowadzi urzędową
kontrolę jakości wody.
Nowela wprowadza wymóg przeprowadzania regularnych urzędowych kontroli kąpielisk. Organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach kontroli urzędowej, dokonywać będą bieżącej,
sezonowej oraz czteroletniej oceny jakości wody w kąpielisku pod względem spełniania wymagań
określonych w przepisach ustawy – Prawo wodne.
Powiatowy inspektor sanitarny wprowadzi stały zakaz kąpieli, w przypadku gdy jakość wody w
kąpielisku została zaklasyfikowana jako niedostateczna w 5 kolejnych sezonach kąpielowych.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zwrócił uwagę na kilka nieścisłości w sformułowaniu
niektórych przepisów ustawy i przedstawił kilka propozycji poprawek.
Senatorowie zgłosili szereg pytań do przedstawiciela rządu: m.in. pytali o termin wdrożenia
dyrektywy, o możliwości wywiązania się organów samorządowych ze zobowiązań terminowych,
o to, czy nie ma kolizji w zakresie obowiązków niektórych organów, o to, czy nowe obowiązki nie
wpłyną na zmniejszenie ilości kąpielisk .
Senator Jadwiga Rotnicka zaproponowała 5 poprawek, które precyzowały przepisy ustawy.
Połączone komisje przyjęły poprawki jednogłośnie i jednogłośnie przyjęły ustawę wraz
z poprawkami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Władysława Dajaczka.
Konkluzja: Komisje wnoszą o wprowadzenie pięciu poprawek do ustawy (druk senacki nr775 ).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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