
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 28 kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 83

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druki sejmowe nr
2564, do druku nr 2564, 4008 i 4008A; druk senacki nr 1192).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech
Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał Wojtczak, Alicja Zając,

− senator Krzysztof Majkowski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Infrastruktury:

− podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko,
− dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi Magdalena

Jabłonowska,
− Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej:

− prezes Zarządu Maciej Stryjecki,
− Sejm RP:

− Poseł Aldona Młyńczak,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Maciej Telec.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko przedstawiła cele ustawy.

Wyjaśniła, że ustawa umożliwi rozwój na polskich obszarach morskich energetyki wiatrowej.
Proponuje się racjonalizację procedury wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie
służących do tego celu sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. Ustawa przewiduje również
skrócenie okresu oczekiwania na wydanie pozwolenia, wydłużenie ważności pozwoleń (do 30 lat)
oraz zmianę systemu dokonywania płatności za pozwolenie.
Poseł Aldona Młyńczak uzupełniła informacje o ustawie oraz przedstawiła przebieg prac nad ustawą
w Sejmie.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zaproponował dwie uwagi o charakterze
merytorycznym oraz porządkującym przepisy ustawy. Pierwsza z nich wprowadza przynajmniej 90-
dniowy okres od wygaśnięcia pozwolenia na złożenie wniosku o jego przedłużenie. Druga dotyczy
ustalenia sankcji za niewniesienie opłaty dodatkowej. W takim przypadku, organ właściwy do
wydania pozwolenia, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia albo stwierdza utratę jego
ważności.
Pozostałe cztery uwagi legislatora z propozycjami odpowiednich poprawek miały charakter
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doprecyzowujący przepisy ustawy.
Wszystkie poprawki zaproponowane w opinii Biura Legislacyjnego przejął i zgłosił formalnie senator
Jan Dobrzyński. Poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane przez wiceminister A. Wypych.-
Namiotko.
W trakcie dyskusji uwagi do ustawy przedstawił prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Maciej Stryjecki.
Senator Stanisław Gorczyca i senator Krzysztof Majkowski zwrócili uwagę na – ich zdaniem - zbyt
dużą odległość (12 km) od stałego lądu przeznaczoną do tworzenia sztucznych wysp pod siłownie
wiatrowe.
W odpowiedzi Pani Minister poinformowała, że jest to tendencja światowa. Wyjaśniła, że ponadto
naszym kraju obszary przybrzeżne są często objęte ochroną krajobrazu.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła wniosek senatora Jana Dobrzyńskiego
o wprowadzenie poprawek do ustawy (12,0,0).
Do reprezentowania stanowiska komisji wyznaczono senatora Stanisława Gorczycę.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 6 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1192 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


