
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 3 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 141 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącej komisji Stanisław Gorczyca. 

 

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

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej 

Izby Kontroli „ Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach 

w wyniku udzielania zabiegów”. 

 

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

Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Bogdan Pęk, Marian Poślednik, 

Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Alicja Zając, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 zastępca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych Joanna 

Kopczyńska ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Dorota Bortnowska 

ze współpracownikami, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 dyrektor Delegatury w Kielcach Grzegorz Walendzik 

ze współpracownikami, 

 
 Kancelaria Senatu RP: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Przewodniczący obradom senator Stanisław Gorczyca poinformował, że marszałek Senatu 

zlecił Komisji Środowiska rozpatrzenie wniosków zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli (NIK) „Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach 

w wyniku udzielania zabiegów” i ewentualne przygotowanie inicjatywy ustawodawczej 

w celu wykonania tych wniosków. 

Dyrektor Delegatury NIK w Kielcach Grzegorz Walendzik przedstawił wyniki kontroli  

postępowania ze ściekami po kąpielach z wykorzystaniem wód leczniczych zawierających 

liczne związki chemiczne, głównie związki chloru i siarki, w wybranych gminach 

uzdrowiskowych. Przedstawił propozycje zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy – Prawo wodne. Miały one na 

celu zakwalifikowanie ścieków z uzdrowisk jako ścieków przemysłowych, co 

umożliwiłoby właściwą ich kontrolę. 
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Senatorowie interesowali się przede wszystkim stopniem zanieczyszczeń wód 

pokąpielowych w uzdrowiskach i zwracali uwagę na konieczność kontroli parametrów 

ścieków powstałych w wyniku użytkowania tych wód. 

Zastępca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska Joanna 

Kopczyńska podkreśliła, że odpowiednie pozwolenia wodnoprawne, określające parametry 

dostarczanych do uzdrowisk wód, są obecnie wymagane od operatorów ujęć wody. 

Poinformowała również, że resort środowiska zaproponuje w nowej kadencji parlamentu 

odpowiednie, zgodne z wnioskami NIK, zmiany w ustawie – Prawo wodne. 

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota 

Bortnowska poinformowała, że wody solankowe wykorzystywane przez uzdrowiska są 

obecnie traktowane jako ścieki przemysłowe i nie ma potrzeby zmiany prawa, konieczne 

jest zaś przeprowadzenie w tej sprawie odpowiedniej akcji informacyjnej w gminach 

uzdrowiskowych. 

Wobec niezgłoszenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przewodniczący 

obradom senator Stanisław Gorczyca podziękował gościom za przedstawione informacje 

i zamknął posiedzenie komisji. 

 
Konkluzja: Komisja nie podjęła inicjatywy ustawodawczej. 

 

Opracowano w BPS 


