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Pan
Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Senatu RP

Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2015 r. o sygn. BPS/KU-034/856/2./15 z prośbą 
o sporządzenie opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk 
senacki nr 856), przedstawiam następujące informacje.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że generalna kompetencja odnośnie materii 
dotyczącej ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony przyrody pozostaje w zakresie 
właściwości ministra właściwego do spraw środowiska [vide: art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, 
z późn. zm.)]. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska (vide art. 28 ust. 2 tejże). Tym samym zdaniem MAC przedłożenie opinii 
dotyczącej przedmiotowego projektu ustawy pozostaje przede wszystkim w gestii resortu 
środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Niezbędnym również pozostaje 
wskazanie, że regulacje projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – 
Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 856) są zbieżne z propozycjami zawartymi 
w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2656). Obecnie wspomniany rządowy projekt 
ustawy znajduje się na końcowym etapie prac parlamentarnych. W dniu 15 maja 2015 r. 
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw. Stan prac nad ww. projektem stawia więc pod znakiem zapytania zasadność 
przedłożenia senackiego. Wskazana ustawa zawiera w zasadzie analogiczne rozwiązania 
prawne, jak te proponowane w projekcie senackim. Z uwagi jednak na szerszy zakres 
nowelizacji rządowej zastosowano inną technikę legislacyjną wprowadzenia tych zmian. 
W przypadku zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozwiązania zawarte w ustawie 
z dnia 15 maja 2015 r. są tożsame z projektem senackim, z tą jednakże różnicą, iż uwzględnia 
ona także zmianę właściwości organów w sprawach usuwania drzew i krzewów z terenów 
należących do miast na prawach powiatu. Ustawa przewiduje, iż w takim przypadku 
właściwym organem będzie marszałek województwa, a wpływy z tytułu opłat i kar za 
usunięcie drzew i krzewów będą stanowiły w 35% przychód Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i w 65% – wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Znajduje to swoje 
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odzwierciedlenie w propozycji zmiany przepisu art. 402 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska. Z uwagi na powyższe MAC proponuje wskazać, iż propozycje zawarte 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (druk senacki nr 856) zasługują na aprobatę, jednakże z uwagi na przyjęcie przez 
Sejm ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (druk 2656) obecnie ewentualne procedowanie wskazanego projektu nie wydaje się 
celowe.

Z poważaniem,

Marek Wójcik
Podsekretarz Stanu
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