
U C H W A Ł A  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 po wyrazach „art. 92 ust. 2” dodaje się wyrazy 

„pkt 1”; 

 

2)  w art. 1 w pkt 14, w art. 96a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się 

wyrazy „jako organu rządowej administracji zespolonej w województwie”; 

 

3)  w art. 1 w pkt 14, w art. 96a w ust. 6 po wyrazach „w terminie 30 dni od” dodaje się 

wyrazy „dnia doręczenia”; 

 

4)  w art. 1 w pkt 22, w pkt 37 po wyrazach „wspomaganie realizacji” dodaje się wyrazy 

„i systemu kontroli”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



Uzasadnienie 

 

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 

4 poprawki. 

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat postanowił doprecyzować występujące 

w nowelizowanym art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska odesłanie. 

W proponowanej redakcji przepis odsyła do art. 92 ust. 2, podczas gdy zarówno z jego 

brzmienia, jak i mając na uwadze dotychczasową treść tej regulacji, zasadnym wydaje się 

dookreślenie, iż odesłanie następuje do art. 92 ust. 2 pkt 1. 

Zgodnie z dodawanym art. 96a wojewoda sprawuje nadzór w zakresie terminowego 

uchwalania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych przy 

pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako organu rządowej administracji 

zespolonej w województwie. Wydaje się, iż biorąc pod uwagę treść art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, umiejscawiającego wojewódzkich 

inspektorów ochrony środowiska w gronie organów rządowej administracji zespolonej 

w województwie, takie dookreślenie w treści art. 96a ust. 1 jest zbędne i służyć może jedynie 

uzasadnieniu wprowadzenia danej normy (co znalazło swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu 

do projektu). Fragment przepisu mówiący, iż wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest 

organem rządowej administracji zespolonej w województwie należy potraktować jako 

informację i w związku z tym powinien być on skreślony.  

Uchwalając poprawkę nr 2 Senat kierował się § 11 Zasad techniki prawodawczej, 

zgodnie z którym w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm 

prawnych.  

Uchwalając poprawkę nr 3 Senat uznał za zasadne, aby jednoznacznie określić  

początek biegu terminu, w którym kontrolowany organ obowiązany jest powiadomić 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (jako organu wykonującego zadania 

kontrolne w zakresie terminowego uchwalania programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych oraz wykonywania zadań w nich określonych) o realizacji zaleceń 

pokontrolnych.  

Przyjęta przez Senat poprawka przewiduje, iż wskazany w dodawanym niniejszą 

nowelą art. 96a ust. 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska trzydziestodniowy termin 

na powiadomienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o realizacji zaleceń 

pokontrolnych rozpoczynać będzie swój bieg od dnia doręczenia kontrolowanemu organowi 
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ustosunkowania się inspektora do jego zastrzeżeń co do zgłoszonych zaleceń pokontrolnych, 

o których mowa w ust. 4 w art. 96a. 

Poprawka nr 4 ma na celu wprowadzenie możliwości pozyskiwania, przez 

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, środków finansowych na realizację systemu kontroli, w szczególności 

w zakresie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. 

Senat z uwagi na fakt, iż wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w imieniu 

wojewody, sprawował będzie nadzór nad terminowym uchwalaniem programów ochrony 

powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także po ich uchwaleniu prowadzić 

będzie nadzór nad ich realizacją, czyli w praktyce przeprowadzać kontrole odnośnie do 

prawidłowego wykonywania - przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, starostów 

oraz inne podmioty - zadań określonych w tych programach lub planach, uznał za konieczne, 

by w sytuacji uchwalenia i obowiązywania znacznej ilości omawianych programów na terenie 

działania wojewódzkiego inspektora, miał on możliwości występowania do Narodowego 

Funduszu lub wojewódzkich funduszy o dodatkowe środki na realizacje powyższych zadań. 

W opinii Senatu zmiana ta pozwoli na wyeliminowanie sytuacji, w których 

konieczność wykonywania obowiązków kontrolnych w zakresie realizacji programu systemu 

kontroli ograniczyłaby możliwości wykonywania innych zadań przez wojewódzkich 

inspektorów ochrony środowiska, w szczególności mając na względzie, że omawiane kontrole 

mają być prowadzone w ramach już posiadanych środków na bieżącą działalność. 

 

 


