
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Środowiska 

nr posiedzenia: 144 

data posiedzenia: 30 lipca 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1260, druki sejmowe nr 3616 i 

3661). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zdzisław Pupa. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Maciej Łuczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Jerzy Wcisła, 

Czesław Ryszka, Alicja Zając,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Środowiska: 

sekretarz stanu Małgorzata Golińska ze współpracownikami, 

generalny dyrektor ochrony środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski ze współpracownikami, 

rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar ze współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Środowiska Mirosław Sałata, 

Parlament Europejski: 

poseł Sylwia Spurek ze współpracownikiem, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Anna Paluch,  

przedstawiciele organizacji samorządowych, społecznych, ekologicznych, Partii Zieloni, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa zakłada usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji 

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W tym celu nowelizacja m.in. 

likwiduje postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, a także znosi obowiązek udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 

procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie stwierdził on 

konieczności przeprowadzenia tej oceny. 

Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska. 

Uwagi i zastrzeżenia do nowelizacji ustawy przedstawił Adam Bodnar. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński przedstawił opinię do ustawy 

i zgłosił propozycję doprecyzowania kilku zapisów w ustawie. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, 

posłowie, europoseł oraz przedstawiciele: "Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot", Komitetu 

Społecznego "Stop budowie zakładów elektrolitów w Godzikowicach", Partii Zieloni, 

mieszkańców społeczności Kruszyniany, Stowarzyszenia "Polski Recykling". 

Przewodniczący komisji Zdzisław Pupa zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła 5 poprawek do ustawy. 

Żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zdzisław Pupa. 

Konkluzja: 

 Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości 

głosów, i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji 

(druk senacki nr 1260 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


