
N O T A T K A   

z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 18 marca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 118 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wskazanych przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej 

Izby Kontroli „Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w 

miastach”. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Stanisław 

Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Bogdan Pęk, Marian Poślednik, 

Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak, Alicja Zając, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu Piotr Otawski, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 główny specjalista w Departamencie Polityki Przestrzennej 

Maria Zalewska, 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: 

 główny specjalista w Wydziale Ochrony Gatunkowej w 

Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody Ewa Pisarczyk, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 dyrektor Departamentu Środowiska Anna Krzywicka, 

 
 Kancelaria Senatu RP: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Przewodnicząca obradom senator Jadwiga Rotnicka poinformowała, że marszałek Senatu 

zlecił Komisji Środowiska rozpatrzenie wniosków zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli (NIK) „Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w 

miastach” i ewentualne przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w celu wykonania tych 

wniosków. 

Główny konserwator przyrody Piotr Otawski przedstawił problemy związane z 

funkcjonowaniem ustawy o ochronie przyrody. Poinformował, że aktualnie trwają w 

Sejmie prace nad dużą nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, w której zawarte są 

m.in. odpowiednie zmiany ustawy o ochronie przyrody. Stwierdził, że ustalenia kontroli 

NIK wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, w szczególności w 



- 2 - 

zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz właściwej kompensacji przyrodniczej 

w przypadku usuwania drzew. Podkreślił, że nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym 

procedowana w Sejmie obejmuje przedstawione przez NIK propozycje, a ponadto 

dostosowuje ustawę o ochronie przyrody do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 

uznał, że kary za wycinkę drzew są zbyt surowe. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński potwierdził, że proponowane 

przez NIK zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody są zawarte w przedłożeniu 

rządowym i obecnie są na etapie pierwszego czytania w Sejmie. Ze względu na narastające 

problemy samorządów w interpretacji obowiązujących przepisów, NIK postuluje   

rozpoczęcie prac legislacyjnych w omawianym zakresie, tak aby proces legislacyjny mógł 

być zakończony jeszcze w czasie trwania tej kadencji parlamentu. 

Przewodnicząca komisji, senator Jadwiga Rotnicka, zgłosiła wniosek o podjęcie 

postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o ochronie 

przyrody oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy upoważniony 

został senator Bogdan Pęk. 

 
Konkluzja: Komisja wnosi projekt ustawy o zmiany ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – 

Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 856) 

 

Opracowano w BPS  


