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W odpowiedzi na Pana pismo znak: GMS-WP-173-200/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. (data wplywu 
do KRSKO: 14 sierpnia 2019 r.) oraz pismo znak: GMS-WP-173-192/19 z dnia 31 lipca 2019 r. 

(data wplywu do KRSKO: 5 sierpnia 2019 r.) uprzejmie informujemy, ze Krajowa Reprezentacja 

Samorzltdowych Kolegi6w Odwolawczych zglasza nast~puj~ce uwagi do przedstawionych do 

zaopiniowania projekt6w akt6w prawnych: 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo ocbrony srodowiska (druk nr 3711). 

Istota projektu sprowadza si~ do kwestii ochrony srodowiska przed halasem i sporzl!dzenia map 

halasu z mechanizmami gwarantujllcymi realizacj~ tego zadania. 

Uwagi nalezy ograniczyc do dw6ch kwestii: 

1) Ustawodawca zar6wno w dotychczasowym brzmieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1396 z p6zniejszymi 

zmianami), jak i w projekcie, posluguje si~ poj~ciem ,ZarzlldzajllCY drog~", ,,zarzlldzajllCY 
drogami gminnymi", ,drogi krajowe". Racjonalnym wydaje si~. aby w przypadku tych poj~c 
korzystac z poj~c stosowanych w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pubJicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2068 z p6miejszymi zrnianami) w kt6rej to zdefiniowane jest 
pojc;cie: ,zarzl!dcy drogi" - art. 19 i art. 20, ,zarZildu drogi" - art. 21, jak i ,zarzfi.dcy terenu" w 

przypadku drogi wewn~trznej - art. 8. 

a). w przypadku art. 1 pkt. 3 nowelizacji, kt6rym to nadaje sic; nowe brzmienie art. 112a i art, 112 · 
b ustawy slusznym byloby przy definicji ,gl6wnej drogi". uzycie poj~cia ,droga publiczna", 



b). analogiczna sytuacja win a miec miejsce w przypadku art. 1 pkt 7 nowelizacji w kt6rym po art. 

117 dodaje si~ art. 117a i art. 117b - ,zarz~dzaj~cy drog~ publiczn~" lub ,zarz~d drogi 

publicznej", a nast~pnie z~dzaj~cy Iini~ kolejowa lub lotniskiem ... lub tez uzycie zwrotu 

,zar~dca drogi", co wprost wskazuje na drog~ pubJiczn~, 

2). Ustawodawca wart. 20 nowelizacji okresla bardzo kr6tki termin vacatio legis. Wydaje si~, iz 

w tym przypadku termin ten powinien bye d:tuzszy np. kilka miesit;cy. 

3). Artykul 1 pk:t S nowelizacji eliminuje czt;sc art. liSa ustawy- Prawo ochrony srodowiska. W 

art. IS ust. 1 nowelizacji zawarto przepis przejsciowy, kt6ry nakazuje do postt;powan wszczt;tych i 

niezakonczonych decyzj~t o dopuszczalnym poziomie halasu zastosowanie art. liSa ustawy w 

brzmieniu dotychczasowym. Zasadnym wydaje si~ do tych wszczt;tych a niezakonczonych 

postt;powan zastosowanie art. liSa w brzmieniu znowelizowanym. 

4). Artykul 1 S ust. 2 nowelizacji jest nieprecyzyjny, bowiem nalezy w nim wskazac, iz decyzje 

ostateczne wydane przed dniem wejscia w zycie ustawy nowelizuj~tcej zachowuj~ moe, gdy:i w 

przypadku decyzji nieostatecznych rna zastosowanie ust. 1 tej normy. 

~ Pro~ekt z~ian ~-~~ta.~ie_~- po~~!~owaniu egzekucyjnym w administracji (drukJ-73). ( ~i'.J~) ·-·---.. --- .... __ ,.,__,----._.. 

Proponowane zmiany nalezy ocenic pozytywnie, gdyz maj~t charakter porz~dkujf!CY, jak i, w 

cz~sci, usprawniaj~cy postt;powanie egzekucyjne w administracji (vide: upomnienie). Nowelizacja 
wyrainie wskazuje na koniecznosc opracowania zupelnie nowej ustawy o post~powaniu 

egzekucyjnym w administracji, czego symptomem jest systematyka ustawy vide: art. 26ca, art. 

32aa i kolejne. 

Dzi~kujemy za mozJiwosc konsultacji. 
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