
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska

Nr posiedzenia: 283 Nr posiedzenia: 67

Data posiedzenia:  4 stycznia 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie
przyrody (druki sejmowe nr: 3422, 3653, 3653-A; druk senacki nr 1073).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Grzegorz Banaś,
Stanisław Bisztyga, Jan Dobrzyński, Tadeusz Gruszka, Stanisław Iwan,
Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Krzysztof
Majkowski, Antoni Motyczka, Władysław Ortyl, Andrzej Owczarek, Eryk
Smulewicz, Marek Trzciński, Jan Wyrowiński,

− senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Przemysław Błaszczyk,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Marek Konopka, Andrzej Misiołek,
Jan Olech, Leszek Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław
Ryszka, Wojciech Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał Wojtczak, Alicja
Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:

− podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska,
− dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski,

− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Janusz Zaleski,
− dyrektor Departamentu Leśnictwa Krzysztof Janeczko,

− Urząd Regulacji Energetyki:
− p.o. prezesa Marek Woszczyk,
− dyrektor generalny Stanisława Zwijacz-Niemiec,

− Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych:
− zastępca dyrektora generalnego Grzegorz Furmański,

− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
− dyrektor generalny Radosław Fienko,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− wiceprezes zarządu Jan Wiater,

− Sejm RP:
− poseł sprawozdawca Mirosława Nykiel,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Michał Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-

Łobodzińska. Celem ustawy jest redukcja zagrożenia dostaw energii elektrycznej i innych
mediów spowodowanego przez przewracające się drzewa lub krzewy.
Ustawa, w części nowelizującej ustawę o lasach, umożliwia obciążenie nieruchomości
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pozostających w zarządzie Lasów Państwowych służebnością drogową lub służebnością przesyłu.
Przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, będzie obowiązany do
usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń.
Służebności przesyłu ustanowione na rzecz przedsiębiorstw energetycznych będą objęte
szczególną regulacją. Wynagrodzenie za ustanowienie takiej służebności będzie musiało
odpowiadać wartości podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od części
nieruchomości, z której korzystanie będzie ograniczone w związku z obciążeniem tą
służebnością.
Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody umożliwi właścicielom urządzeń przesyłowych
wystąpienie z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają funkcjonowaniu tych
urządzeń. Usunięcie takich drzew lub krzewów ma następować za odszkodowaniem na rzecz
właściciela nieruchomości, którego wysokość będzie ustalana w drodze umowy. Gdy strony nie
dojdą do porozumienia, wysokość odszkodowania ustali organ, który wydał zgodę na usunięcie
drzew lub krzewów.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił propozycję dwóch poprawek
doprecyzowujących przepisy ustawy.
W trakcie dyskusji senator Wojciech Skurkiewicz przejął poprawki przedstawione w opinii Biura
Legislacyjnego i zaproponował 3 następne poprawki porządkujące sprawy kosztów i umów
tworzonych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu.
Po negatywnym stanowisku strony rządowej komisje odrzuciły wszystkie 5 wniosków
o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Wnioski poparła mniejszość połączonych komisji, której sprawozdawcą został senator Wojciech
Skurkiewicz.
Przewodniczący obrad senator Zdzisław Pupa zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisje przyjęły wniosek (13,0,9).
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Stanisława
Iwana.

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1073 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


