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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne

oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego

2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w tytule ustawy skreśla się wyrazy "oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska";

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 34a w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) informacje dotyczące planowanego kąpieliska:

a) aktualny profil wody w kąpielisku,

b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo

wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,

c) sposób gospodarki odpadami,

d) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie

kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,

e) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.";

3) w art. 1 w pkt 7, w ust. 3 w pkt 7 i 8 po wyrazach "kontroli wewnętrznej" dodaje się

wyrazy ", o której mowa w art. 163 ust. 4";

4) w art. 1 w pkt 8, w pkt 17 wyrazy "projektów uchwał przygotowywanych przez wójta,

burmistrza lub prezydenta miasta" zastępuje się wyrazami "projektów uchwał,

o których mowa w art. 34a ust. 1,";
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5) w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 6 wyraz "planów" zastępuje się wyrazami

"dokumentów planistycznych";

6) skreśla się art. 2;

7) w art. 3 w ust. 2 wyrazy "sezonu kąpielowego 2015 r." zastępuje się wyrazami

"sezonu kąpielowego w 2015 r.";

8) w art. 5 w ust. 2 i 3 wyraz "nakładów" zastępuje się wyrazem "kosztów";

9) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. W okresie dziesięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, środki

zgromadzone na rachunkach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska

i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.

– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.

zm.), przeznacza się także na dofinansowanie kosztów wskazanych

w art. 5.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 60. posiedzeniu ustawy o zmianie

ustawy – Prawo wodne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, uchwalił do niej 9

poprawek.

Poprawki nr 1, 6, 8 i 9 mają jednoznacznie wskazać, że o dofinansowanie kosztów

prowadzenia kąpielisk można się ubiegać tylko w okresie 10 lat po wejściu w życie noweli

oraz zmierzają do zapewnienia ustawie spójności terminologicznej. Na podstawie art. 5

noweli, w okresie dziesięciu lat od dnia jej wejścia w życie, organizator kąpieliska będzie się

mógł ubiegać o dofinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i

gospodarki wodnej kosztów związanych z prowadzeniem kąpieliska. W art. 2 noweli

zaproponowano natomiast zmianę w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo

ochrony środowiska, której istotą jest stworzenie podstawy prawnej do dysponowania

środkami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na pokrycie

wydatków ponoszonych przez organizatorów kąpielisk. Zdaniem Izby, taka konstrukcja może

być w przyszłości źródłem wątpliwości interpretacyjnych. Z jednej bowiem strony przepis

noweli uprawniający organizatora kąpieliska do ubiegania się o dofinansowanie ma charakter

przejściowy (obowiązuje 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy), a z drugiej – jego

odpowiednik w ustawie – Prawo ochrony środowiska, ma pozostać w systemie prawnym

bezterminowo. Aby uniknąć niejasności i jednoznacznie przesądzić, że o dofinansowanie

nakładów na prowadzenie kąpielisk można się ubiegać tylko w okresie 10 lat po wejściu w

życie analizowanej ustawy, treść zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska (art. 2

noweli), winna w opinii Senatu stanowić przepis przejściowy w ustawie nowelizującej.

Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny, uzupełniają brakujące odesłania oraz

zmierzają do zapewnienia ustawie spójności terminologicznej.


