
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej (248.), 

Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (259.) 

oraz Komisji Środowiska (134.) 
w dniu 9 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych.



(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 11)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Janusz Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Drodzy Państwo, otwieram wspólne posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Środowiska 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie wniosków do ustawy o zmianie 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych.

Witam naszych gości, z panem ministrem na czele.
Proszę państwa, mamy tutaj poprawki, które już uzy-

skały poparcie komisji, oraz mamy poprawki złożone 
w debacie. I proponuję, żebyśmy przystąpili do kolejnych 
głosowań, pytając za każdym razem o stanowisko rządu.

A więc mamy poprawkę pierwszą, która już wcześniej 
została przyjęta przez wszystkie nasze komisje. Opinia 
rządu?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Piotr Otawski:
Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (22)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ma ona charakter redakcyjny.
Kto z państwa jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? Nie. (0)
Poprawka następna ma podobny charakter, także jest 

poprawką redakcyjną.
Rozumiem, że stanowisko rządu jest pozytywne.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Piotr Otawski:
Rząd popiera również tę poprawkę.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Kto z państwa jest za poprawką drugą? (23)
Rozumiem, że została jednogłośnie przyjęta.
I teraz przystępujemy do poprawki trzeciej, która wy-

klucza się poprawką czwartą, a rzecz dotyczy tego, czy te 
przepisy można rozciągać również na linie kolejowe. I tu 
bym prosił pana ministra o komentarz.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Piotr Otawski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Po rozmowach, które odbyły się w zeszłym tygodniu, 

ustaliliśmy brzmienie, które jest popierane przez rząd. 
Wydaje się, że nie ma tutaj wielkich kontrowersji. Przy 
czym faktycznie ta poprawka sformułowana jako trzecia 
jest szersza od tej, która jest poprawką czwartą, dlatego 
wydaje się, że przegłosowanie poprawki trzeciej będzie 
oznaczało… wykluczy głosowanie nad poprawką czwartą. 
W każdym razie rząd popiera poprawkę trzecią.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dobrze, mamy już zaznaczone, że poprawki się wy-
kluczają, a stanowisko rządu jest popierające poprawkę 
trzecią, czyli poprawkę senatora Hodorowicza. Dobrze. 
Zarządzam głosowanie.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (22)
Czy ktoś się wstrzymał? (2)
(Głos z sali: Jeszcze: kto jest przeciw…)
Czy ktoś jest przeciw? (0)
Przepraszam, bo ja trochę zaburzyłem kolejność…
(Głos z sali: Głosów przeciw nie ma, dwie osoby się 

wstrzymały.)
Przeciw nie ma, dwie się wstrzymały.
Dobrze, czyli pociągi będą jechały szybciej… no, być 

może.
I poprawka piąta. To jest poprawka typu legislacyjnego.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Piotr Otawski:
Tak, rząd popiera tę poprawkę.
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Przewodniczący Janusz Sepioł:

Rząd popiera.
Kto z państwa jest za? (23)
Czy ktoś jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (0)

Dobrze, czyli mamy poprawki poprzyjmowane.
Sprawozdawcą ustawy był pan senator Hodorowicz 

i myślę, że będzie on kontynuował to zadanie.
Zamykam wspólne posiedzenie trzech komisji.
Bardzo bym prosił o pozostanie tu komisji gospodarki 

i samorządu, a Komisji Środowiska dziękujemy.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 15)
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