Druk nr 530A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy –
Prawo łowieckie (druk nr 441)
Sejm na 18. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2012 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 530 do
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia
poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu
poprawek na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2012 r.
wnosi:
Wysoki Sejm

raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 po pkt 2 dodać nowy pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 10b w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w
brzmieniu:
„7) zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, budynku
gospodarczego lub garażu z emerytem albo rencistą parku
narodowego;”;”;
– KP PSL
– odrzucić
2) w art. 1 po pkt 2 dodać nowy pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 12 uchyla się ust. 5;”;
– KP PSL
– odrzucić

2
3) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 28:
a) w ust. 11 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
„3a) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w
zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia
lasu uwzględnia zakres, o którym mowa w ust. 10;”,
b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11d w brzmieniu:
„11a. Projekt planu urządzenia lasu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3a,
wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska w zakresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
lub jego części pokrywającego się w całości lub w części z obszarem
będącym w zarządzie nadleśnictwa.
11b. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 11a, dokonuje się w drodze
postanowienia, na które przysługuje zażalenie do ministra
właściwego do spraw środowiska. W przypadku niezajęcia
stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za
dokonane.
11c. Minister właściwy do spraw środowiska rozpatrując zażalenie
zasięga opinii właściwej regionalnej rady ochrony przyrody. Zajęcie
stanowiska następuje w terminie 30 dni.
11d. W przypadku, gdy projekt planu urządzenia lasu, o którym mowa w
ust. 11 pkt 3a, obejmuje obszar Natura 2000 lub jego część,
położony na obszarze dwóch albo więcej województw do
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 11a, stosuje się odpowiednio
art. 57 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.”;”;
– KP PO
– przyjąć
4) w art. 2 po pkt 2 dodać nowy pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dopuszcza się przetrzymywanie zwierzyny przez dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich, przez okres do 6 miesięcy, w celu
zasiedlenia w obwodach łowieckich.”;”;
– KP PO
– odrzucić
5) w art. 2 po pkt 3 dodać nowy pkt … w brzmieniu:
„…) art. 42e otrzymuje brzmienie:
„Art. 42e. 1. Polski Związek Łowiecki wydaje zgodę na wywóz trofeów
rekordowych, o których mowa w ust. 2, za granicę w celach
wystawienniczych i szkoleniowych.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, sposób wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich,
uwzględniając kryteria wyceny Międzynarodowej Rady Łowiectwa i

3
Ochrony Zwierzyny, a także sposób i formę ochrony trofeów
rekordowych w tym wielkość trofeów, których wywóz za granicę
bez zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest zabroniony oraz wzór
zezwolenia na wywóz trofeów rekordowych.”;”;
– KP PO
– odrzucić

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji

(Tomasz Kulesza)

(Stanisław Żelichowski)

Warszaęa,Ę) lipca Zo12r.

Minister
SprawZagranicznych
-!s7 -nla{It
DPuE-e2o

dh-łh3Ą

dot.:osz{14o -29l\2 z Lf -O7.2012r.

Pan Stan|sławże|lchowski
PnewodnIcrący
Komisji ochrony śr.ooowt5kt,
ZarobÓw NgturElnychi Lefulctrra
Seim RP
opinia o zgodnościz pnwem Unii Eumpe|sklelpoprawek do projeku ustavy o zmianie
ustwły o uhrcnie przyrody orar nteł.f;Órydl-lnnydt ustgYt uiętego w dodatkow@
sptuwozdaniu Komisji ochrony śrcdowlska,ZosobÓw Naurulnych i l.eśnlctwa(druk n,r
53oA) uryrażonana podstawie art' 13 ust. 3 pkt 3 ustarrryr dn|a 4 wneśnia l!l97 r.
o dziatachadmin|strac|lrządoweJ(Dz. U. z 2to7 F. Nr 65, pol' 437 z pÓźn.zm.l w nriąrku
z art. 4:l ust. ł i att' 54 ust. 1 Regu|am|nuSeimu pruee m|n|strar'v}aściwęodo spraw
crlonlcost$taRzecrypospolltejPolskiejw Unll Europefsklef
SzonownyPanie Przewodnlczqct,
poniższąopinlę.
poprawkamipozwa|amsob|eunyrazić
w ariązku r przedtożonyrni
poprawki nie są sprzecrnet prawemUnii Europe|sk|e|.
Przed|ożone
Z poważanlem

Ł.o-$ądomp.sii

PanMarcinKorolec
Ministerśrodowiska

