
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 24 września 2008 r. Druk nr 243 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 24 września 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 24 września 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

oraz niektórych innych ustaw

1) w art. 1:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o Wspólnocie

rozumie się przez to Wspólnoty Europejskie.";",

b) w pkt 1:

w lit. a, w pkt 1a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Wspólnot

Europejskich, zwanych dalej "Wspólnotą"" zastępuje się

wyrazem "Wspólnoty",

w lit. b, w pkt 2b wyrazy "roślin lub zwierząt, będących przedmiotem

zainteresowania Wspólnot Europejskich" zastępuje się wyrazami

"będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty",

c) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem

sieci obszarów Natura 2000 w zakresie nieobjętym

finansowaniem przez Wspólnotę są finansowane z

budżetu państwa oraz funduszy celowych.";";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w pkt 11 w lit. c wyrazy "eksponowane są"

zastępuje się wyrazami "eksponowanych jest";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

3) w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w pkt 11a wyrazy "zgodnie z jakimikolwiek

okolicznościami" zastępuje się wyrazami "jeżeli wynika to z

jakichkolwiek innych okoliczności,";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję
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4) w art. 1:

a) w pkt 2:

w ust. 7 wyrazy "uproszczone plany urządzenia lasu i zalecenia

wynikające z inwentaryzacji stanu lasów" zastępuje się wyrazami

"uproszczonych planów urządzenia lasu i zadania z zakresu

gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z

dnia 28 września 1991 r. o lasach," oraz po wyrazach "tych

planów" dodaje się wyrazy "lub zadań",

w ust. 8 wyrazy "lub zalecenia wynikające z inwentaryzacji stanu

lasów" zastępuje się wyrazami "lub zadania z zakresu gospodarki

leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28

września 1991 r. o lasach," oraz wyrazy "lub zaleceń z

inwentaryzacji" zastępuje się wyrazami "lub zadań",

b) w pkt 3 w lit. b, w ust. 3b wyrazy "uproszczone plany urządzenia lasu

i zalecenia wynikające z inwentaryzacji stanu lasów" zastępuje się

wyrazami "uproszczonych planów urządzenia lasu i zadania z

zakresu gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach," oraz po wyrazach "tych

planów" dodaje się wyrazy "lub zadań";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

5) w art. 1:

a) w pkt 2, w ust. 7 wyrazy "uzgodnienia z dyrektorem" zastępuje się

wyrazami "zaopiniowania przez dyrektora",

b) w pkt 3 w lit. b, w ust. 3b wyrazy "uzgodnienia z regionalnym

dyrektorem" zastępuje się wyrazami "zaopiniowania przez

regionalnego dyrektora";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza

6) w art. 1:

a) w pkt 5 skreśla się wyrazy ", w art. 19 w ust. 1 w pkt 2" oraz wyrazy

"lub "organ, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody"",

b) w pkt 7 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:

"…) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rezerwatu przyrody – regionalny dyrektor ochrony

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję
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środowiska lub po uzgodnieniu z tym organem -

zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad

rezerwatem;",";

7) w art. 1 w pkt 13, w art. 26 skreśla się wyrazy "roślin i zwierząt,"; Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

8) w art. 1 w pkt 13, w art. 26 wyrazy "będące przedmiotem

zainteresowania Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary

ochrony siedlisk" zastępuje się wyrazami "mające znaczenie dla

Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk oraz

obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej

ochrony ptaków";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10.

9) w art. 1 w pkt 15, art. 27a otrzymuje brzmienie:

"Art. 27a. 1. Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub

specjalnego obszaru ochrony siedlisk, zmiana jego granic

lub likwidacja następuje w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do

spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw

rybołówstwa i z ministrem właściwym do spraw

gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia ministra

właściwego do spraw środowiska, które określa nazwę,

położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i

przedmiot ochrony. Minister właściwy do spraw

środowiska, wydając rozporządzenie, kieruje się stanem

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt

oraz koniecznością zachowania szczególnie cennych lub

zagrożonych składników różnorodności biologicznej.

2. Nadzór nad obszarem Natura 2000 sprawuje właściciel

lub zarządca dominujący pod względem nadzorowanej

powierzchni obszaru.

Poprawka sen.
G. Wojciechowskiego
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3. Nadzorujący obszar Natura 2000 prowadzi stały

monitoring stanu jakości wód, jakości powietrza oraz

monitoring dynamiki liczebności populacji gatunków dla

których utworzono obszar Natura 2000.

4. Nadzorujący może i ewentualnie musi, na bazie

monitoringu, tworzyć plan zagospodarowania podległego

sobie obszaru Natura 2000 odpowiadający wymaganiom

typów siedlisk przyrodniczych lub gatunkom tam

występujących z uwzględnieniem dynamiki liczebności

populacji tych gatunków, dla których utworzono obszar

Natura 2000.

5. Istniejące obecnie operaty urządzeniowe lasu, w

wypadku terenów leśnych, oraz operaty wodnoprawne, w

wypadku terenów wodnych, wchodzące w skład obszaru

Natura 2000 są planami zagospodarowania podlegającymi

monitoringowi.

6. Wykonawca planu zagospodarowania obszaru Natura

2000 ponosi odpowiedzialność materialną za skutki

realizowanego planu w wypadku pogorszenia stanu

jakości wody, jakości powietrza i zmian w dynamice

liczebności populacji tych gatunków dla których

utworzono obszar Natura 2000.

7. Wszelkie koszty monitoringu, jak i skutku działań

wynikających z utworzonych planów zagospodarowania

ponosi Skarb Państwa.

8. Zmiana granic lub likwidacja obszaru specjalnej ochrony

ptaków lub specjalnego obszaru ochrony siedlisk

następuje, jeżeli jest to uzasadnione naturalnymi

zmianami stwierdzonymi w wyniku monitoringu i

nadzoru, o których mowa w art. 31, oraz po uzyskaniu

zgody Komisji Europejskiej.

9. Specjalne obszary ochrony siedlisk minister właściwy do

spraw środowiska wyznacza po uzgodnieniu z Komisją



6

Europejską w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia tego

obszaru przez Komisję Europejską jako obszar mający

znaczenie dla Wspólnoty.";

10) w art. 1 w pkt 15, w art. 27a w ust. 2 po wyrazie "morskiego" dodaje się

wyrazy ", lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli

obszar Natura 2000 obejmuje teren będący w zarządzie Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawek nr 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.

11) w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) uchyla się art. 28 i 29;";

Poprawka sen.
G. Wojciechowskiego

12) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem

sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat;

pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od  dnia

zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru

mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia

obszaru specjalnej ochrony ptaków.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 14.

13) w art. 1 w pkt 16:

a) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, o którym

mowa w ust. 1, umożliwi zainteresowanym osobom i

podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony

wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach

związanych ze sporządzaniem tego projektu.",

b) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję
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"5. Sporządzający projekt planu ochrony, o którym mowa w

ust. 1, umożliwi zainteresowanym osobom i podmiotom

prowadzącym działalność w obrębie siedlisk

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony

wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach

związanych ze sporządzaniem tego projektu.";

14) w art. 1 w pkt 16:

a) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, o którym

mowa w ust. 1, zapewnia zainteresowanym osobom i

podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony

wyznaczono obszar Natura 2000, możliwość udziału w

pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.",

b) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Sporządzający projekt planu ochrony, o którym mowa w

ust. 1, zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom

prowadzącym działalność w obrębie siedlisk

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony

wyznaczono obszar Natura 2000, możliwość udziału w

pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza

15) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 4 wyrazy "Organ sporządzający"

zastępuje się wyrazem "Sporządzający";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

16) w art. 1 w pkt 16:

a) w art. 28 w ust. 5 skreśla się wyrazy ", albo odmawia jego

ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony

obszaru",

b) w art. 29 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", albo odmawia jego

ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony

obszaru";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję
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17) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 6 w zdaniu drugim wyraz

"Uzgodnienie" zastępuje się wyrazami "Zajęcie stanowiska";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

18) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na

terenie więcej niż jednego województwa ustanawiają wspólnie, w

drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalni

dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania

znajdują się części tego obszaru.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

19) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 9 wyrazy "przepis ust. 3" zastępuje

się wyrazami "przepisy ust. 3 i 4";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

20) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 11 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje

się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem nadleśnictwa,

dla którego zatwierdzono plan urządzenia lasu uwzględniający

zakres, o którym mowa w ust. 10.";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

21) w art. 1 w pkt 16, w art. 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego

część wymaga zaopiniowania przez dyrektora urzędu

morskiego, jeżeli obszar Natura 2000 obejmuje obszar

morski.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego

część wymaga uzgodnienia z  dyrektorem regionalnej

dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli obszar Natura 2000

obejmuje obszar zarządzany przez Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
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22) w art. 1 w pkt 16, w art. 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa położonego w granicach

obszaru Natura 2000, uwzględniający zakres, o którym mowa w art.

29, staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000.";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

23) w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w ust. 4 po wyrazach "urządzenia lasu" dodaje

się wyrazy ", po zapewnieniu środków finansowych na ten cel";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

24) w art. 1 w pkt 18, w art. 34 w ust. 1 wyraz "przedsięwzięcia" zastępuje

się wyrazem "działań";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

25) w art. 1 w pkt 28 w lit. d, ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, na odstępstwa od

zakazów określonych w art. 52 ust. 1 pkt 6, 12 i 14 mogą być

wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie są

szkodliwe dla zachowania populacji chronionych gatunków roślin,

zwierząt lub grzybów we właściwym stanie ochrony w ich

naturalnym zasięgu, a także nie spowoduje to zagrożenia dla dziko

występujących populacji tych gatunków, oraz wynikają z innych

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym

wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym, lub z

wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym

znaczeniu dla środowiska.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

26) w art. 1 w pkt 28 w lit. j:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 8a" zastępuje się wyrazami "ust. 8a

i 8b",

b) dodaje się ust. 8b w brzmieniu:

"8b. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia 30

czerwca każdego roku składa ministrowi właściwemu do

spraw środowiska raport o wydanych w roku poprzednim

zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, zawierający

informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 2-7, a także

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję
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informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach

kontroli spełniania warunków określonych w tych

zezwoleniach.";

27) w art. 1 w pkt 30 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "przepisów prawa Unii

Europejskiej w zakresie" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia Rady

(WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

28) w art. 1 w pkt 33 w lit. a, w ust. 1 wyraz "prowadzących" zastępuje się

wyrazem "prowadzący";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

29) w art. 1 w pkt 35, w art. 73 w ust. 6 w pkt 4 wyraz "wniosek" zastępuje

się wyrazem "zezwolenie";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

30) w art. 1 w pkt 35, w art. 73 w ust. 10 po wyrazach "art. 64" dodaje się

wyrazy "ust. 1 i 3-8";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez komisję

31) w art. 1 w pkt 37 w lit. b, w ust. 5a wyrazy "krótszym niż 3 lata"

zastępuje się wyrazami "do 3 lat";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

32) w art. 1 w pkt 43, w ust. 3 wyrazy "w zakresie związanym" zastępuje się

wyrazem "związanych";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

33) w art. 1 w pkt 46 w lit. b, w ust. 2b w pkt 3 wyrazy "na którą może być

wydane zezwolenie" zastępuje się wyrazami "której dotyczy wniosek";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

34) w art. 1 w pkt 53 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się

pkt 54 w brzmieniu:

"54) w art. 154 uchyla się ust. 2.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

35) w art. 5 w pkt 1 w lit. b, w ust. 5b wyrazy "Przepisów, o których"

zastępuje się wyrazami "Przepisu, o którym" oraz wyraz "którego"

zastępuje się wyrazem "której";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję
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36) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wyznaczone

przed dniem wejścia w życie ustawy stają się obszarami

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w rozumieniu

niniejszej ustawy.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

37) w art. 15 wyrazy "15 listopada 2008 r." zastępuje się wyrazami

"1 stycznia 2009 r.".

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


