
N O T A T K A   

z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 11 czerwca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 129 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

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

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej 

Izby Kontroli „Zasadność budowy ekranów akustycznych i przepustów 

(przejść dla zwierząt) na trasie A2 i innych wybranych odcinkach 

dróg”. 

 

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

Kobiak, Marian Poślednik, Jadwiga Rotnicka, Zdzisław Pupa, Czesław 

Ryszka, Michał Wojtczak, Alicja Zając, 

 

 
 goście, m.in: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu Janusz Ostapiuk ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 zastępca dyrektora w Departamencie Dróg i Autostrad Beata 

Leszczyńska ze współpracownikami, 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: 

 zastępca generalnego dyrektora Andrzej Dziura, 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

 radca prawny Elżbieta Gnat, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 

 dyrektor Departamentu Środowiska Paweł Mickiewicz, 

 zastępca dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji Joanna 

Grudek ze współpracownikami, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 doradca prawny w Departamencie Środowiska Edyta Tuszyńska, 

 doradca techniczny w Departamencie Środowiska Paweł 

Trzaskowski, 

 zastępca dyrektora Delegatury w Łodzi Joanna Wojnarowska ze 

współpracownikami, 

 

 
 Kancelaria Senatu RP: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Zastępca dyrektora Delegatury NIK w Łodzi Joanna Wojnarowska wskazała m.in. na częste 

przypadki budowania kosztownych ekranów akustycznych na terenach niezabudowanych, a 
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jedynie przeznaczonych do zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Przedstawiła propozycje zmian legislacyjnych dotyczących m.in 

doprecyzowanie w ustawie – Prawo ochrony środowiska wyrażenia „tereny przeznaczone” 

w sposób pozwalający na jego jednoznaczną interpretację oraz  

umożliwienie zarządzającemu drogą budowy urządzeń ochrony przed hałasem położonych 

poza pasem drogowym. 

W odpowiedzi na raport NIK powstał międzyresortowy zespół roboczy do spraw nowelizacji 

przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej ochrony przed hałasem. 

Minister zobowiązał się do przedstawienia komisji rozwiązań legislacyjnych 

przygotowanych przez zespół. 

W dyskusji senatorowie Jadwiga Rotnicka, Zdzisław Pupa i Alicja Zając wskazywali m.in. 

na konieczność pilnego poprawienia prawa w zakresie wskazanym przez NIK. 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka zapowiedziała kontynuację prac po przedstawieniu 

odpowiednich propozycji przez Ministerstwo Środowiska. 

 
Konkluzja: Komisja nie zakończyła postępowania. 

 

Opracowano w BPS 


