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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Janusz Sepioł. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska  

(druk senacki nr 1035, druki sejmowe nr 3667 i 3741). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Stanisław Gorczyca, 

Stanisław Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Bogdan Pęk, Marian 

Poślednik, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, 

Michał Wojtczak, Alicja Zając, 

 senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej: Witold Gintowt-Dziewałtowski, 

Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, Zbigniew Meres, Ireneusz 

Niewiarowski, Jarosław Obremski, Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, 

Janina Sagatowska, Janusz Sepioł, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 sekretarz stanu Marcin Korolec ze współpracownikami,  

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec przedstawił cele ustawy.  

Ustawa jest inicjatywą poselską i dotyczy stworzenia na szczeblu samorządu 

wojewódzkiego i gminnego możliwości zastosowania prawnych narzędzi poprawy jakości 

powietrza oraz ochrony przed hałasem. 

Wiceminister Marcin Korolec zaproponował 3 poprawki o charakterze redakcyjnym, 

porządkujące przepisy ustawy. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński także zaproponował kilka 

poprawek – o charakterze redakcyjnym i doprecyzowujących przepisy ustawy. Legislator  

poinformował, że ze względu na krótki czas na zapoznanie się z ustawą przedstawiona 

opinia legislacyjna nie stanowi kompleksowej i wyczerpującej oceny rozwiązań prawnych 

zawartych w tej ustawie. 

W dyskusji m.in. senator Bogdan Pęk negatywnie odniósł się przede wszystkim do sposobu 

procedowania nad ustawą. Jego zdaniem, zabrakło w uzasadnieniu ustawy oceny skutków 

finansowych jej wprowadzenia w życie, nie zostały także przeprowadzone w należyty 

sposób konsultacje w sprawie projektu tej ustawy z samorządami.  

Senator B. Pęk zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy.  

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6560/druk/940.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3F20917F80508D44C1257E4400375A3D
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3455


- 2 - 

Wiceminister M. Korolec podkreślił, że skutki finansowe ustawy są trudne do określenia, 

gdyż będą one zależne od rozwiązań zastosowanych w poszczególnych samorządach.  

Przewodniczący obradom senator Janusz Sepioł przejął poprawki zaproponowane przez 

wiceministra M. Korolca oraz dwie poprawki redakcyjne zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne. 

W głosowaniu komisje odrzuciły wniosek senatora B. Pęka o odrzucenie ustawy.  

Wniosek ten został zgłoszony jako wniosek mniejszości połączonych komisji.  

Komisje przyjęły wszystkie poprawki senatora J. Sepioła. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora J. Sepioła. 

Wnioski mniejszości komisji przedstawi senator B. Pęk. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska. Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 1035 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
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