
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 49  nr posiedzenia: 76 

data posiedzenia: 14 marca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 427, druki sejmowe nr 1194 i 1264). 

2. Rozpatrzenie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew 

Wiślany z Zatoką Gdańską (druk senacki nr 428, druki sejmowe nr 1182 i 1281). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Środowiska: 

Adam Gawęda, Maciej Łuczak, Marian Poślednik, Krystian Probierz, Zdzisław Pupa, 

Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Jerzy Wcisła, Alicja Zając,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: 

 Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Maciej Grubski, Jan Hamerski, Stanisław 

Kogut, Tadeusz Kopeć, Andrzej Misiołek, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 

podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Środowiska: 

zastępca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych Joanna Kopczyńska ze 

współpracownikami, 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: 

p.o. prezesa Iwona Koza ze współpracownikami, 

zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska, regionalny konserwator przyrody 

w Gdańsku Paweł Stępniewski, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Jerzy Wilk, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Katarzyna Konieczko. 

 



 

 

 

Ad 1. 
 

 W ustawie zaproponowano zmiany, które umożliwią właściwe egzekwowanie przepisów 

unijnych dotyczących recyklingu statków i monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji 

dwutlenku węgla z transportu morskiego. Ponadto w ustawie określono zasady pobierania 

próbek w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz 

Witkowski omówił procedowaną ustawę i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej 

sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły przedstawiony wniosek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Hamerski. 

 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 427 A). 

 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wymaganych ze względu na istotny 

interes bezpieczeństwa państwa oraz określa organy właściwe w tych sprawach.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz 

Witkowski omówił procedowaną ustawę i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej 

sprawie. 

Informację o przebiegu prac nad ustawą uzupełnił poseł sprawozdawca Jerzy Wilk. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krystian Probierz. 

 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 428 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


