
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie

i administracji rządowej w województwie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 września

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach

administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy

o działach administracji rządowej";

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 3 w pkt 2 po wyrazach "ochrony środowiska" dodaje się

wyrazy "jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie";

3) w art. 1 w pkt 6, w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje

i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Ochrony

Środowiska.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zastępców wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w liczbie do

dwóch,  powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego

inspektora ochrony środowiska.",
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c) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,

może tworzyć delegatury wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

Kierownik delegatury może, z upoważnienia wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska, prowadzić sprawy i wydawać na terenie swojego

działania decyzje administracyjne.

9.  Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze

rozporządzenia, zasady i sposób organizacji wojewódzkich inspektoratów

ochrony środowiska oraz ich delegatur, mając na względzie zapewnienie ich

sprawnego i jednolitego działania.";

4) w art. 1 w pkt 16, w art. 28f dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Laboratoria, o których mowa w ust. 1, mogą pozyskiwać środki finansowe

z tytułu sprzedaży usług zleconych, w szczególności w zakresie:

1) badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych

czynności dotyczących oceny jakości stanu ochrony środowiska;

2) prowadzenia szkoleń i egzaminów.

6. Środki pochodzące z wykonywanych przez laboratoria, o których mowa w ust. 1,

usług, o których mowa w ust. 5, stanowią dochody budżetu państwa.";

5) skreśla się art. 3.
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 21 października 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie

ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz

ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i uchwalił do niej

5 poprawek.

Uchwalając poprawki nr 1, 2, 3 i 5 Senat stanął na stanowisku, iż wojewódzki

inspektor ochrony środowiska powinien zostać włączony do rządowej administracji

zespolonej w województwie.

Zdaniem Izby biorąc pod uwagę fakt, że wojewódzka inspekcja ochrony środowiska

wypełnia zadania administracji rządowej zespolonej w województwie, wojewódzki inspektor

ochrony środowiska powinien być jednoznacznie wskazany jako organ rządowej

administracji zespolonej, a nie jako kierownik inspekcji (poprawka nr 2).

Przyjmując poprawkę nr 3 Senat jednoznacznie opowiedział się za tym aby

to wojewoda, jako kierownik administracji zespolonej, posiadał kompetencję do powoływania

i odwoływania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz jego zastępców, a także

tworzenia delegatur wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

Poprawki nr 1 i 5 uwzględniają zmiany w treści ustawy wynikające z umiejscowienia

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w ramach rządowej administracji zespolonej

w województwie. Poprawka nr 5 usuwa z ustawy przepis nowelizujący ustawę z dnia

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zgodnie

z którym wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska zalicza się do organów

niezespolonej administracji rządowej. Konsekwencją tej modyfikacji jest konieczność zmiany

tytułu uchwalonej przez Sejm ustawy (poprawka nr 1).

Przyjmując poprawkę nr 4 Senat miał na celu umożliwienie laboratoriom

wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i ich delegatur, pozyskiwania dodatkowych

środków finansowych z tytułu działalności usługowej na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Mając na uwadze, iż analogiczne rozwiązania ustawodawca przewidział w ustawie

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej odnośnie do stacji sanitarno-

epidemiologicznym oraz w przypadku wojewódzkich inspektoratów weterynarii - w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, w opinii Izby uzasadnionym jest, aby

inspekcja ochrony środowiska również posiadała uprawnienia do generowania dochodów

budżetu państwa z tytuły odpłatnego świadczenia usług.


