
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 12 lutego 2009 r.

Nr posiedzenia: 3

Posiedzeniu przewodniczył: senator   – Zdzisław Pupa  - przewodniczący komisji  

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Środowiska na temat:
− zadań realizowanych przez resort w roku 2008 ( w tym COP 14),
− planu pracy i priorytetów działań na rok 2009,
− planu prac legislacyjnych.

2. Plan pracy Komisji na pierwsze półrocze 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie, członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Andrzej Grzyb, Sławomir Kowalski, Andrzej Miziołek, Jan Olech, Zdzisław
Pupa, Jadwiga Rotnicka, Wojciech Kurkiewicz.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− minister Maciej Nowicki,
− rzecznik prasowy Elżbieta Strucka.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Minister Środowiska Maciej Nowicki, na pierwszym miejscu wśród zadań zrealizowanych

w pierwszym roku działania resortu pod jego kierownictwem, wymienił prace legislacyjne.
Przygotowano 17 projektów ustaw i nowelizacji, z których 8 weszło już w życie. Jako jedną z
najważniejszych wskazał ustawę dotyczącą dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, której
brak mógłby spowodować wstrzymanie funduszy unijnych na ochronę środowiska dla Polski.
Kolejnym osiągnięciem jest osiągnąć postęp w sprawie ustanowienia obszarów Natura 2000 dla
naszego kraju. Porozumienie z KE spowodowało wstrzymanie, rozpoczętego już postępowania
przeciwko Polsce. Minister omówił także postępy w sprawie rozwiązania konfliktu dotyczącego doliny
Rospudy i budowy obwodnicy Augustowa, po „okrągłym stole”, który obradował w tej sprawie
stosowne porozumienie zostało osiągnięte.
Minister omówił także wyniki Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ ( tzw. COP 14),
organizowanej w Poznaniu w grudniu 2008 r. Podkreślił, że była ona dużym osiągnięciem ze
względów merytorycznych, logistycznych i organizacyjnych. Wzięło w niej udział ponad 12 000 osób,
delegacje ze 191 krajów całego świata. Podjęte ustalenia będą bazą do nowego światowego
porozumienia w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, obrady w tej sprawie są planowane
jest na grudzień 2009 r. na kolejnej konferencji w Kopenhadze. W Poznaniu przyjęto także zasady
funkcjonowania tzw. funduszu adaptacyjnego dla najuboższych krajów świata, który zaczął
działalność już w tym roku. Jako ważne osiągnięcie konferencji minister M. Nowicki wskazał także
przyjęcie tzw. „ poznańskiej strategii ds. technologii.”
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Mówiąc o priorytetach kierowanego przez siebie resortu na 2009 r. minister środowiska wymienił,
jako najważniejsze,  działania dotyczące:
− energii i ochrony atmosfery ( w tym prace związane z potrzebą oszczędzania energii i podnoszenia

efektywności energetycznej);
− gospodarki odpadami  – nowelizacja ustawy w zakresie „władztwa nad odpadami”,

( dotychczasowy system recyklingu i odzysku odpadów jest nieefektywny i ponad 92% odpadów
trafia na wysypisko);

− obchodów 600-lecia ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej i potrzeby  rozszerzenia
powierzchni  Parku Narodowego;

− podjęcie decyzji w sprawie doliny Rospudy i zapory wodnej  w Nieszawie;
− sprzedaż części polskich nadwyżek z emisji CO2.
W dyskusji senatorowie pytali możliwości zakończenia rozpoczętych dużych inwestycji, poruszano
problem: spalarni odpadów i braku odbiorców odpadów segregowanych, złego funkcjonowania
systemu odbioru makulatury, kopalni węgla brunatnego w Zgierzu, energii odnawialnej, wapnowania
gleby, i.in.

Ad.2 Komisji przedyskutowała plan pracy na I półrocze 2009 r.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Elżbieta Lenard


