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Interpelacja

 

 Szanowny Panie Ministrze,

 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust   1 pkt. 7 z 
dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami) oraz art. 191 -193 
Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Ministra w sprawie podsumowania oraz ewentualnej 
kontynuacji prac legislacyjnych dotychczasowego Ministra Środowiska.

 

W dniu 5 marca 2020 r. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację na Urząd Ministra
Środowiska Michałowi Wosiowi. Stało się to możliwe dzięki zmianie ustawy o działach
administracji, która wyodrębniła Ministerstwo Środowiska obok Ministerstwa Klimatu.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. Ministerstwo Środowiska
zostało zniesione a dział Środowisko przypisany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 



W związku z powyższym pozostaje otwarta kwestia podsumowania i ewentualnej kontynuacji
prac legislacyjnych przeprowadzonych bądź zainicjowanych przez Ministra Środowiska w
czasie pełnienia przez niego funkcji.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji widnieje 6 projektów rozporządzeń, których autorem
jest Minister Środowiska, spośród których tylko jedno ma status zakończonego.

1) Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie
określenia okresów polowań na zwierzęta łowne  

     https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337251

2) Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii 

  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337403 

3) Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338951 

4) Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego  

     https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337655

5) Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych 

  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337905 

6) Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do
spraw leśnictwa i łowiectwa

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338902 

oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii:   https://legislacja.rcl.
   uchwalonej i opublikowanej.gov.pl/projekt/12334454 ,

Natomiast na stronie www Ministerstwa Środowiska w dniu 31.07 2020 r. został opublikowany
wykaz prac legislacyjnych Ministra Środowiska.

Wykaz ten zawiera 381 pozycji projektów rozporządzeń MŚ datowanych od 29.06.2020 r. do
5.10.2020 r.

Z uwagi na to, że Minister Michał Woś podsumowując swoją misję  wobec opinii publicznej,  
podkreślał osiągnięcia i swoją aktywność w sferze legislacyjnej:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/wiceminister-srodowiska-edward-siarka-powolany-przejal-
  obowiazki-od-michala-wosia-w-zakresie-lesnictwa-i-lowiectwa
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a potwierdzenia wymienionych tam informacji nie można znaleźć na stronach i RCL i
Ministerstwa, proszę o udzielenie  informacji o tych inicjatywach.

Jednocześnie ze względu na to, że wsród 381 pozycji projektów rozporządzeń w wykazie prac
legislacyjnych, żadna nie została uzupełniona w rubryce: Dziennik Ustaw/ informacja o
rezygnacji z prac nad projektem i jej przyczynach proszę o informację:

1. Które z wymienionych w wykazie prac legislacyjnych MŚ projekty rozporządzeń zostały
skierowane do dalszych prac legislacyjnych? Proszę o szczegółowy wykaz.

2. Proszę o informację o ewentualnej kontynuacji prac legislacyjnych nad projektami
rozporządzeń zawartych w w/w wykazie Ministra Środowiska? 

3. Proszę o też informację o ewentualnej kontynuacji prac legislacyjnych nad projektami
rozporządzeń widniejących w wykazie RCL.

4.Jeśli prace nad tymi regulacjami zostały przerwane to proszę o wyjaśnienie  z jakich
powodów i jakie były przyczyny rezygnacji z dalszych prac nad tymi projektami?

 Z poważaniem,

Gabriela Lenartowicz

 



MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia  18-11-2020 r. 

DP-W2.050.1.2020.AK
1351730.4242321.3403531

Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację poseł Gabrieli Lenartowicz z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
podsumowania oraz ewentualnej kontynuacji prac legislacyjnych dotychczasowego Ministra 
Środowiska (znak K9INT12860) przekazuję następujące odpowiedzi na zadane pytania.

1. Które z wymienionych w wykazie prac legislacyjnych MŚ projekty rozporządzeń zostały 
skierowane do dalszych prac legislacyjnych? Proszę o szczegółowy wykaz.

Z projektów rozporządzeń wymienionych w wykazie prac legislacyjnych MŚ do dalszych prac 
legislacyjnych (rozumianych jako skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania, na 
komisję prawniczą, do podpisu Ministra lub do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zostały skierowane 
następujące projekty:

1) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 
Poleskiego Parku Narodowego

2) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych,
3) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów 

masowych ziemi,
4) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania 

wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i 
wnioskodawców,

5) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia okresów polowań na zwierzęta łowne,

6) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
specjalnego obszaru siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007,

7) projekty 30 rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk.

2. Proszę o informację o ewentualnej kontynuacji prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń 
zawartych w w/w wykazie Ministra Środowiska?

Prace nad wszystkimi projektami rozporządzeń wymienionymi w wykazie prac legislacyjnych 
Ministra Środowiska będą kontynuowane przez Ministra Klimatu i Środowiska. Wykaz prac 
legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska jest dostępny na stronie:



https://bip.mos.gov.pl/prawo/wykaz-prac-legislacyjnych-ministra-klimatu-i-srodowiska

3. Proszę o też informację o ewentualnej kontynuacji prac legislacyjnych nad projektami 
rozporządzeń widniejących w wykazie RCL.

Prace nad projektami wymienionymi w interpelacji na str. 2, w punktach od 1-5 listy projektów z 
wykazu RCL, są kontynuowane przez Ministra Klimatu i Środowiska. Wyjątkiem jest tu 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw leśnictwa i 
łowiectwa – rozporządzenie to zostało ogłoszone w dniu 2 października 2020 r. w Dzienniku  Ustaw  
(poz. 1703). 

4. Jeśli prace nad tymi regulacjami zostały przerwane to proszę o wyjaśnienie z jakich powodów 
i jakie były przyczyny rezygnacji z dalszych prac nad tymi projektami?

Nad żadnym z projektów prace nie zostały przerwane.

Ponadto należy zwrócić uwagę na prowadzone przez Ministra Środowiska, a obecnie Ministra 
Klimatu i Środowiska, prace nad projektami niewymienionymi w interpelacji na liście projektów ze 
strony RCL1):

1) projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz niektórych innych ustaw (UD50),

2) projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (UD46),
3) projekt ustawy o gatunkach obcych (UC1),
4) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów 

masowych ziemi (nr w wykazie MKiŚ: 8),
5) 223 projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
- Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

1) Projekty te są zamieszczone na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego w zakładkach, gdzie 
wnioskodawcą jest Minister Klimatu (w przypadkach gdy zostały rozpoczęte przez Ministra Klimatu) albo 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (działający z upoważnienia Ministra). 

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wykaz-prac-legislacyjnych-ministra-klimatu-i-srodowiska

