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Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca Komisji Środowiska Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (druk senacki nr 1058, druki sejmowe nr 3585 

i 3795). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1075, druki sejmowe  

nr 3677, 3788 i 3788-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej: Witold Gintowt-Dziewałtowski, 

Stanisław Iwan, Maria Koc, Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, Janusz Sepioł, 

 senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Stanisław Gorczyca,  

Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Michał Wojtczak, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody Piotr 

Otawski, 

 dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Małgorzata 

Szymborska, 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Olgierd Podgórski, 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: 

 zastępca generalnego dyrektora Andrzej Dziura, 

 dyrektor Biura Prawnego Anna Chylińska, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 

 dyrektor Departamentu Środowiska Paweł Mickiewicz 

ze współpracownikami, 

 Związek Powiatów Polskich: 

 ekspert Marcin Maksymiuk, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa i Mirosław 

Reszczyński. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody Piotr Otawski 

przedstawił cel ustawy. Poinformował, że ustawa wprowadza możliwość zwolnienia rodzin 
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wielodzietnych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w całości lub w części. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie zgłosiła uwag legislacyjnych do 

ustawy. 

Wobec braku głosów w dyskusji i wniosków legislacyjnych przewodnicząca obradom senator 

Jadwiga Rotnicka zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisje poparły wniosek jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senator Jadwigę Rotnicką. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1058 A). 

Ad 2.  

 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski przedstawił cel ustawy. Jest 

nim przede wszystkim transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE 

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dostosowanie polskiego prawa do 

dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. Ustawa jest też odpowiedzią na 

zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące błędnej implementacji dyrektywy 2003/4/WE 

w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński zgłosił dwie uwagi o charakterze 

porządkującym przepisy ustawy z propozycją odpowiednich poprawek. 

W dyskusji senator Janusz Sepioł stwierdził, że poprawki Biura Legislacyjnego nie są 

niezbędne w ustawie i zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Stanisław Iwan zainteresował się wpływem na proces inwestycyjny zmian 

wprowadzanych przez ustawę. 

Wiceminister Piotr Otawski podkreślił, że zmiany ustawy mają charakter techniczny i nie 

wpłyną na proces inwestycyjny. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek senatora Janusza Sepioła większością 

głosów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Michała Wojtczaka. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1075 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


