
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 69 

data posiedzenia: 10 marca 2021 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 342, druki sejmowe nr 939, 959 

i 959-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ryszard Bober, Wiktor Durlak, Zygmunt Frankiewicz, Janusz Gromek, Marek 

Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Pająk, Janusz Pęcherz, Wadim 

Tyszkiewicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 

sekretarz stanu Małgorzata Golińska ze współpracownikami, 

generalny dyrektor ochrony środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski ze współpracownikami, 

Fundacja Frank Bold: 

dyrektor Bartosz Kwiatkowski ze współpracownikiem, 

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot: 

specjalista ds. ochrony bioróżnorodności Sylwia Szczutowska, 

Związek Powiatów Polskich: 

zastępca dyrektora biura Grzegorz Kubalski, 

Związek Miast Polskich: 

pełnomocnik zarządu Marek Wójcik, 

Sejm RP: 

poseł Anita Sowińska, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu zapewnienie pełnego dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru 

sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Rozszerza uprawnienia stron postępowania i organizacji 

ekologicznych względem decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych, tj. decyzji 

inwestycyjnych, do wydania których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. 

Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie miał zasadniczych uwag do 

ustawy, przedstawił 2 poprawki redakcyjne. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

Fundacji Frank Bold, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Związku Powiatów 

Polskich i Związku Miast Polskich. 

Senator Janusz Pęcherz zgłosił poprawki do ustawy, jednak po analizie i dyskusji wycofał je. 

Przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Janusz Pęcherz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 342 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


