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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 Pan 
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 - o zmianie 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. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Dariusza Bąka. 
 

 (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Piotr Łukasz Babiarz; (-) Dariusz 
Bąk;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Bożena Borys-Szopa;  (-)   Anna 
Cicholska;  (-)   Michał Cieślak;  (-)   Przemysław Czarnecki;  (-)   Anita 
Czerwińska;  (-)   Leszek Dobrzyński;  (-)   Michał Dworczyk;  (-)   Ewa 
Filipiak;  (-)   Jarosław Gonciarz;  (-)   Jan Kilian;  (-)   Ewa 
Kozanecka;  (-)   Anna Krupka;  (-)   Andrzej Kryj;  (-)   Bernadeta 
Krynicka;  (-)   Dariusz Kubiak;  (-)   Krzysztof Kubów;  (-)   Marek 
Kwitek;  (-)   Bogdan Latosiński;  (-)   Marzena Machałek;  (-)   Krzysztof 
Maciejewski;  (-)   Iwona Michałek;  (-)   Aleksander 
Mrówczyński;  (-)   Wojciech Murdzek;  (-)   Anna Paluch;  (-)   Jerzy 
Paul;  (-)   Marek Polak;  (-)   Wojciech Skurkiewicz;  (-)   Mirosława Stachowiak-
Różecka;  (-)   Artur Szałabawka;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Piotr 
Uruski;  (-)   Krystyna Wróblewska. 

 
 



                                                                 Projekt 
 

USTAWA 
 

z dnia …. 
o zmianie 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 
 
 
 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 9 października 2015 r. 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 ( Dz. U. poz. 
1936)   art. 14 otrzymuje brzmienie: 
 
  „ Art.14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 
34 lit. a – f, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53 oraz art. 7 ust. 1, które wchodzą w życie po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2015 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Uzasadnienie 
 
     Celem proponowanej zmiany jest wydłużenie do dnia 1 stycznia 2017 r. 
okresu vacatio legis dla zmian wprowadzonych w art. 52, 52a ust.1 i 3 oraz art. 



56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1651). 
     Oczekujące na wejście w życie zmiany ustawowe polegają na uchyleniu w 
art. 52a ww. ustawy przepisów dotyczących generalnego odstępstwa od 
zakazów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt w odniesieniu do gospodarki 
leśnej, na rzecz indywidualnych derogacji, wydawanych na podstawie art. 56 
ustawy o ochronie przyrody.  
Wprowadzenie omawianych zmian w życie, do praktycznego stosowania, 
wymaga dłuższego okresu na przygotowanie warunków dla ich należytego 
stosowania, w tym wypracowania dobrych praktyk w zakresie wydawania 
indywidualnych derogacji, przede wszystkim na ogromną skalę działania. 
Derogacje dotyczyć mają wszystkich nadleśnictw w kraju, co wymaga dyskusji 
nad optymalizacją tego procesu i wypracowaniu stosownych rozwiązań. 
W praktyce nagłe zastosowanie przyjętych w ustawie rozwiązań mogłoby 
spowodować sparaliżowanie racjonalnej gospodarki leśnej i ochrony przyrody w 
lasach, czego skutkiem mogłoby być zaprzestanie zaopatrzenia w surowiec 
drzewny przedsiębiorców drzewnych oraz poważne ograniczenie zatrudnienia 
zakładów usług leśnych tj. zwiększenie bezrobocia na obszarach wiejskich.  
Zastosowanie nowego trybu postępowania wymagać będzie ponadto nowelizacji 
rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt.  
    Ze względu na powyższe oraz brak możliwości praktycznego zastosowania 
przyjętych rozwiązań  oraz zmian aktów wykonawczych do dnia 24 grudnia 
2015 r., kiedy to nowe przepisy miałyby wejść w życie zgodnie z art. 14 ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. 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, w jej 
obecnym brzmieniu, konieczne jest wydłużenie okresu vacatio legis dla 
przedmiotowych zmian dotyczących ustawy o ochronie przyrody. 
 
    Ponadto proponuje się, aby ustawa weszła w życie dzień przed dniem wejścia 
w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  
przyrody w zakresie odstępstw od zakazów o ochronie gatunkowej zwierząt. 
 
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  
Projekt nie powoduje skutków dla budżetu państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Ponadto informujemy, iż projektowana regulacja rodzi pozytywne skutki 
społeczno-gospodarcze.  
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