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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 81 ust. 4 pkt 3, art. 221 ust. 1 

pkt 3 i art. 238 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

oraz art. 88 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo prokuraturze, celem uaktualnienia 

odesłań do przepisów innych ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji proponuje nadanie nowego brzmienia niżej wymienionym przepisom,  

w celu uaktualnienia zawartych w nich odesłań ustawowych:  

1) w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: 

– art. 81 ust. 4 pkt 3: „ochrony dziko występujących zwierząt – określają przepisy 

ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476), 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), ustawy 

z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 oraz 

z 2018 r., poz. 50, 650 i 651), a także ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie 

morskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 514)”; 

– art. 221 ust. 1 pkt 3: „opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości 

najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem 

obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz 

ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056)”; 

– art. 238 pkt 1 lit. f: ”istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy 

o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz przepisów ustawy o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

o gminach uzdrowiskowych”; 

2) w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze:  

– art. 88 § 6: „Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko radcy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się protokoły okresowych ocen 

kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2261 i z 2018 r., poz. 723 

i 1544), oraz odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kara 

została uznana za niebyłą.” 
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STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 799 ze zm.) w art. 81 ust. 4 pkt 3 stanowi: „Szczegółowe zasady ochrony dziko 

występujących zwierząt – określają przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 oraz z 2017 r., poz. 60 i 1566), ustawy z dnia 

16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., poz. 1079, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 oraz 

z 2018 r., poz. 50, 650 i 651), a także ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie 

morskim (Dz. U. poz. 1441 oraz z 2002 r., poz. 1514)”; 

W myśl art. 221 ust. 1 pkt 3: „Wniosek o wydane pozwolenia na wprowadzanie 

gzów lub pyłów do powietrza, oprócz informacji (…) powinien także zawierać opis terenu 

w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub 

pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie 

przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. poz. 150, z późn. zm.)”; 

Zgodnie z art. 238 pkt 1 lit. f „Przegląd ekologiczny instalacji (…) powinien 

zawierać (…): istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji 

obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, 

ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach  

i lecznictwie uzdrowiskowym”. 

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1767 ze zm.) w art. 88 § 6 stanowi: ”Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego 

stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się protokoły 

okresowych ocen kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. 

o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 1150 z późn. zm.) oraz 

odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kara została 

uznana za niebyłą”. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Przedmiotem petycji jest uaktualnienie treści przepisów ustawy – Prawo ochrony 

środowiska w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody; ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych i ustawy z dnia  

19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.  
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OPRACOWAŁA 

Marzena Krysiak 

WICEDYREKTOR 

Danuta Antoszkiewicz 

 

Nadto, autor petycji przedstawia propozycję uporządkowania art. 88 § 6 ustawy 

z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, w powodu nieuwzględnienia w tym 

przepisie, ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Zaproponowane zmiany mają sprzyjać przejrzystości ustaw będących przedmiotem 

petycji. 


