Druk nr 1661
Warszawa, 19 czerwca 2017 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Wojciecha Skurkiewicza.
(-) Waldemar Andzel; (-) Marek Ast; (-) Piotr Babinetz; (-) Ryszard
Bartosik;
(-) Joanna Borowiak;
(-) Wojciech Buczak;
(-) Lidia
Burzyńska; (-) Witold Czarnecki; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Anita
Czerwińska; (-) Tadeusz Dziuba; (-) Leszek Galemba; (-) Szymon
Giżyński;
(-) Jarosław Gonciarz;
(-) Jerzy Gosiewski;
(-) Michał
Jach;
(-) Piotr
Kaleta;
(-) Lech
Kołakowski;
(-) Robert
Kołakowski; (-) Wiesław Krajewski; (-) Anna Krupka; (-) Bernadeta
Krynicka; (-) Krzysztof Kubów; (-) Józef Leśniak; (-) Ewa Malik; (-) Jerzy
Materna; (-) Andrzej Matusiewicz; (-) Mieczysław Miazga; (-) Anna
Milczanowska; (-) Jan Mosiński; (-) Waldemar Olejniczak; (-) Piotr
Polak;
(-) Piotr
Pyzik;
(-) Bogdan
Rzońca;
(-) Wojciech
Skurkiewicz; (-) Jolanta Szczypińska; (-) Andrzej Szlachta; (-) Ewa
Szymańska;
(-) Sylwester Tułajew;
(-) Jan Warzecha;
(-) Rafał
Weber; (-) Jerzy Wilk; (-) Grzegorz Wojciechowski; (-) Grzegorz Adam
Woźniak; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Maria Zuba; (-) Wojciech Zubowski.

Projekt

Ustawa
z dnia ……….
o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska
Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017
r. poz. 519, 785 i 898) wprowadza się następujące zmiany:
1) W art. 400j po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. W przypadku niewywiązania się przez radę nadzorczą wojewódzkich funduszy z
obowiązku, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków
zarządu wojewódzkich funduszy występuje wojewoda. Przepis ust. 2a stosuje się
odpowiednio, z tym, że powołania dokonuje wojewoda.”
Art. 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy rada nadzorcza wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawi zarządowi województwa
wnioski w sprawie powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wystąpi
z wnioskiem do zarządu województwa o powołanie członków zarządu wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. Jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa
w ust. 2, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem,
powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej dokonuje wojewoda.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Celem projektowanego projektu ustawy jest doprecyzowanie przepisów ustawy o
ochronie środowiska w zakresie powoływania i kompetencji organów Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska.
Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.
Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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Opinia w sprawie zgodoości z prawem Unii Europejskiej poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wojciech Skurkiewicz)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32,
ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

l. Przedmiot projektu ustawy
Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 400j ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r.- Prawo ochrony środowiska 1 • Wnioskodawcy proponują wprowadzenie
zmian do postanowień dotyczących instytucji ochrony środowiska w dziedzinie
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dział II, rozdział 4
ustawy). Zmiany mają dotyczyć reguł powoływania i odwoływania jednego z
organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska - zarządu funduszu
wojewódzkiego. Zgodnie z obowiązującym przepisem, zarządy wojewódzkich
funduszy liczą od l do 2 członków i stanowią je prezesi zarządów
wojewódzkich funduszy albo prezesi zarządów wojewódzkich funduszy i
zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy,
powoływani
i
odwoływani przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy (art. 400j ust. l i ust. 2 ustawy). Jeżeli zarząd
województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku nie powoła
członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem,
powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu dokonuje rada
nadzorcza wojewódzkiego funduszu (art. 400j ust. 2a ustawy). Wnioskodawcy
proponują rozwinięcie tych reguł, które polegać ma na dodaniu do zmienianego
przepisu postanowienia, zgodnie z którym "w przypadku niewywiązania się
przez radę nadzorczą funduszy wojewódzkich z obowiązku, o którym mowa w
ust. 2, z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków zarządu
wojewódzkich funduszy występuje wojewoda. Przepis ust. 2a stosuje się
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odpowiednio, z tym że powołania dokonuje wojewoda." (projektowany art. 400j
ust. 2b ustawy) 2.
Projekt zawiera przepisy przejściowe. Proponowana ustawa ma wejść w
życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem
Prawo Unii Europejskiej nie obejmuje przedmiotu projektu ustawy.
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej
Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
4. Konkluzja
Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo
ochrony środowiska nie jest objęty prawem UE.

or Biura Analiz Sejmowych
iech Arndt

Opinia opiera się na założeniu, że odesłanie, o którym mowa w projektowanym art. 400j ust. 2b ustawy,
kierowane jest do art. 400j ust. 2a ustawy.
2
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Opinia w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu
- czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo ochrony
środowiska (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wojciech Skurkiewicz)
jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej
Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 400j ustawy z dnia 27 kwietnia
200 l r. - Prawo ochrony środowiska . Wnioskodawcy proponują wprowadzenie
zmian do postanowień dotyczących instytucji ochrony środowiska w dziedzinie
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dział II, rozdział 4
ustawy). Zmiany mają dotyczyć reguł powoływania i odwoływania jednego z
organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska - zarządu funduszu
wojewódzkiego. Wnioskodawcy proponują rozwinięcie tych reguł, które
polegać ma na dodaniu do zmienianego przepisu postanowienia, zgodnie z
którym "w przypadku niewywiązania się przez radę nadzorczą funduszy
wojewódzkich z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o powołanie
lub odwołanie członków zarządu wojewódzkich funduszy występuje wojewoda.
Przepis ust. 2a stosuje się odpowiednio, z tym że powołania dokonuje
wojewoda." (projektowany art. 400j ust. 2b ustawy). Projekt nie zawiera
przepisów mających na celu wykonanie prawa UE.
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska nie jest
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.
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