ZAPIS STENOGRAFICZNY

Posiedzenie
Komisji Środowiska (133.)
w dniu 8 lipca 2015 r.

VIII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozważenie wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 856).

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 32)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Jadwiga
Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji
Środowiska, mając jednocześnie nadzieję, że będzie ono
bardzo krótkie.
Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, a przede
wszystkim pana Andrzeja Dziurę, zastępcę generalnego dyrektora ochrony środowiska, który występuje tu dzisiaj w zastępstwie za… tak, za wiceministra Otawskiego – a już jakiś
prezydent mi tutaj do głowy przychodził, przepraszam.
Przypomnę tylko dzisiejszy temat: rozważenie wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. To jest druk
senacki nr 856.
Przed może dwoma miesiącami marszałek Senatu
zwrócił się do komisji o rozpatrzenie wniosków zawartych w protokole Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem
„Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach”
oraz o ewentualne przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w celu wykonania tych wniosków. W marcu tego roku
nasza komisja przyjęła stanowisko, że wystąpi z inicjatywą
legislacyjną z jednoczesnym zastrzeżeniem, że gdyby przed
rozpatrzeniem tej naszej inicjatywy w innych aktach prawnych problemy zawarte w raporcie NIK zostały rozwiązane,
to my od tej decyzji o inicjatywie odstąpimy i wycofamy
projekt noweli ustawy. I z aktów, jakie zostały uchwalone,
wynika, że właśnie mamy do tego pełne prawo.
Ale poproszę teraz pana Dziurę o przedstawienie zawartości zmienianego niedawno prawa ochrony środowiska.
Czy w istocie wszystkie nasze propozycje zostały tam, że
tak powiem, zawarte i zalecenia NIK zostały wypełnione?
Bardzo proszę.

Zastępca Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska Andrzej Dziura:
Pani Przewodnicząca! Szanowna Komisjo! Szanowni
Goście!
Wydaje się, że jest zasadność wycofania tego projektu,
jest ono jakby w pełni usprawiedliwione. Zmiany, które miały być wprowadzone przygotowywaną ustawą, dotyczyły
przede wszystkim wprowadzenia definicji drzewa, krzewu,
a następnie wprowadzenia zasad czy przesłanek, zgodnie

z którymi miało być wydawane zezwolenie na usunięcie
drzew lub krzewów, jak również chodziło tu o kwestie związane ze wskazaniem, który z budżetów – chodzi tu konkretnie o budżet gminy – będą zasilały wpłaty z tytułu opłat za
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Ale zmiany te
zostały wprowadzone czy może raczej będą wprowadzone
do systemu poprzez ustawę o samorządzie gminnym, która
została przyjęta, i tam te zmiany są tożsame. W związku
z tym dalsze procedowanie projektu wydaje się niecelowe.
Jeżeli chodzi o zalecenia NIK, to w dużej mierze są one
przez ten projekt wdrażane. Przede wszystkim chodziło tu
właśnie o wprowadzenie jasnych zasad związanych z przesłankami do usunięcia drzew i krzewów, a także usunięcie
wątpliwości związanych z tymi pojęciami definicyjnymi.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym
w Kancelarii Senatu
Mirosław Reszczyński:
Mirosław Reszczyński, Biuro Legislacyjne.
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo!
Szanowni Goście!
Biuro przychyla się do tego, potwierdza słowa przedstawiciela Ministerstwa Środowiska. Chciałbym zwrócić
uwagę, że rzeczywiście wspomniana ustawa została już
przyjęta na siedemdziesiątym szóstym posiedzeniu, Senat
wypowiedział się co do tej ustawy pozytywnie. W zakresie
zmiany ustawy o ochronie przyrody Senat wprowadził,
w stosunku do przedłożenia sejmowego, jedną poprawkę,
ale ona pod względem zakresu nie wchodzi w to, co było
w przedłożeniu omawianego projektu, I w tym przypadku
należy zwrócić uwagę na to, że projekt byłby nienormatywny, a więc nie wnosiłby nowości normatywnej, dlatego
że to, co było przedmiotem projektu Wysokiej Komisji,
przełożyło się już na regulacje ustawowe. Chciałbym też
zwrócić uwagę jedynie na to, że ustawa czeka już na podpis
prezydenta. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję. Dziękuję bardzo…
(Brak nagrania)

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 37)
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