
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Środowiska 

nr posiedzenia: 72  nr posiedzenia: 80 

data posiedzenia: 4 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

ustawy o ochronie przyrody (druk senacki nr 673, druki sejmowe nr 1977 i 2019). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Kultury i Środków Przekazu: 

Ryszard Bonisławski, Barbara Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Jan Hamerski, Andrzej 

Kobiak, Maria Koc, Jarosław Rusiecki, Czesław Ryszka, Barbara Zdrojewska, 

 
senatorowie członkowie Komisji Środowiska: 

 Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Alicja Zając, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

podsekretarz stanu Magdalena Gawin ze współpracownikami, 

Ministerstwo Środowiska: 

podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Środowiska Katarzyna Papińska, 

ekspert Komisji Środowiska Marek Gromiec, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu uporządkowanie regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do 

procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzewa lub krzewu, określonej w regułach ochrony 

terenów zieleni i zadrzewień. W wyniku wprowadzonych zmian wycinka drzew lub krzewów 

z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków odbywać się będzie na podstawie 

zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawanego na podstawie przepisów 

ustawy o ochronie przyrody. 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/8909/druk/673.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B323C5BF5BDCB680C12581D00030ED6E/%24File/1977.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/204C57616BDDF652C12581E10053EED5/%24File/2019.pdf


 

 

Ustawę omówili podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-

Lewandowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Magdalena Gawin. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zaproponował poprawki do ustawy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Zdzisław Pupa zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Czesław Ryszka. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 673 A). 

 

 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 

 

 


