Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Protokół szóstego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Tradycji Łowieckich

Dnia 9 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 179 w gmachu Senatu odbyło się
posiedzenie Parlamentarnego

Zespołu do

Spraw Leśnictwa,

Ochrony Środowiska

i Tradycji Łowieckich, podczas którego zaprezentowane zostały możliwości jednej
z hiszpańskich firm w dziedzinie zarządzania zasobami wodnymi. Firma ta jest liderem na
rynku hiszpańskim, ponadto buduje w 70 krajach przemysłowe oczyszczalnie ścieków, stacje
uzdatniania wody i zakłady odsalania. Oferuje zintegrowane rozwiązania w zakresie
projektowania i utrzymania instalacji wodno-ściekowej.
W dalszej części posiedzenia przewodniczący zespołu, senator Stanisław Gorczyca
przekazał członkom zespołu informację o jego wizycie, wraz z senatorem Leszkiem
Czarnobajem, w firmie produkującej wyroby papierowe – omówiono wówczas problematykę
przemysłowego wykorzystania drewna w Polsce, w tym dostępu do surowca dla firm z branży
papierniczej.
Członkowie zespołu zostali też zapoznani z efektami prac zespołu sterującego ds. zapisu
konstytucyjnego

dotyczącego

społecznej

własności

lasów

Skarbu

Państwa.

Celem projektowanej regulacji jest, w intencji autorów, wprowadzenie do Konstytucji RP
rozwiązań zabezpieczających lasy państwowe przed ryzykiem ich denacjonalizacji,
rozumianej jako ograniczenie zakresu realnego zarządu Skarbu Państwa nad większością
polskich lasów. Poniżej zamieszczony został projekt, który został przekazany klubom
parlamentarnym i komisjom Senatu do dalszego procedowania.

Projekt
Art. 74
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Szczególnej ochronie
podlegają lasy jako dziedzictwo narodowe.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska oraz wstępu do lasów
państwowych na równych zasadach.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu
środowiska.
5. Lasy państwowe podlegają zarządowi jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa w
zakresie, w jakim ustawa nie przekazuje zarządu innemu organowi władzy publicznej
dla potrzeb realizacji celu publicznego uniemożliwiającego prowadzenie trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej.
6. Przeniesienie własności lasów państwowych może nastąpić jedynie na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu, gdy jest to uzasadnione celami publicznymi lub
celami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
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