
Warszawa, dnia 26 października 2010 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów

oraz pozostałości ładunkowych ze statków

 (druk nr 1000)

I. Cel i przedmiot ustawy

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do

odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, podmiot zarządzający portem

lub przystanią morską, jest obowiązany do opracowania planu gospodarowania odpadami

oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

W dotychczasowym stanie prawnym, plany te podlegają zatwierdzeniu w trybie

decyzji administracyjnej, wydanej przez:

1) wojewodę - dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej

uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem właściwego

urzędu morskiego;

2) starostę - dla innych portów i przystani morskich, po jej uprzednim uzgodnieniu, w

trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem właściwego urzędu morskiego.

W noweli zaproponowano, aby organem właściwym do zatwierdzania planów

gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla portów był w

miejsce wojewody – marszałek województwa.

Regulacja taka uwzględnia zmiany kompetencyjne wynikające z ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i

kompetencji administracji terenowej. Zawarta tam nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. – Prawo ochrony środowiska rozszerzyła katalog organów ochrony środowiska o

sejmik województwa i marszałka województwa, a modyfikacja ustawy z dnia 27 kwietnia
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2001 r. o odpadach, dokonała przeniesienia wskazanych w niej zadań wojewodów w zakresie

gospodarowania odpadami na marszałków województw.

Ponadto, na podstawie zaleceń pokontrolnych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa

Morskiego (EMSA), do ustawy zmienianej dodaje się definicję określenia "porty lub

przystanie morskie".

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 76. posiedzeniu w dniu 22 października br.

pochodziła z przedłożenia rządowego. Projektem zajmowała się Komisja Infrastruktury.

Ustawa nie budziła istotnych kontrowersji, ani nie była przedmiotem poprawek -

została uchwalona przy 385 głosach za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator


