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Informacja
r

o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska 

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr
że w roku 2016 nie stwierdzono przypadków podejmowania działań wobec Ministra 
Środowiska przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

poz. 1414, z późn. zm.) informuję,169,

Podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa, działające we własnym imieniu i na własną rzecz, tj. niewykonujące zawodowej 
działalności lobbingowej w rozumieniu ww. ustawy.

Wskazanie
podmiotów,

które
wykonywały
zawodową
działalność
lobbingową.

Określenie form podjętej 
zawodowej działalności 

lobbingowej, wraz ze 
wskazaniem, czy polegała 

ona na wspieraniu 
określonych projektów, czy 

też na występowaniu 
przeciwko tym projektom.

Określenie wpływu, 
jaki wywarł 

podmiot 
wykonujący 
zawodową 
działalność 

lobbingową w 
procesie

stanowienia prawa 
w danej sprawie.

L.p. Określenie spraw, 
w których 
zawodowa 
działalność 

lobbingowa była 
podejmowana.

Na spotkaniu MŚ z 
przedstawicielami 
przemysłu. PIPC 

występował przeciwko 
przepisom projektu w/w 

rozporządzenia, 
dotyczącym zaostrzenia 

norm dla chlorków.

1. Rozporządzenie 
Ministra 

Środowiska, ws. 
sposobu

klasyfikacji stanu 
jednolitych części 

wód
powierzchniowych

oraz
środowiskowych 
norm jakości dla 

substancji 
priorytetowych

Polska Izba 
Przemysłu 

Chemicznego 
(PIPC)

Przedmiotowe 
rozporządzenie 
weszło w życie. 
(Dz. U., z dnia 5 
sierpnia 2016 r., 

poz. 1187.) Uwagi 
PIPC nie zostały 
uwzględnione. 
Przyjęte zostały 

zaostrzone normy 
dla chlorków, tak 
jak przewidywał 

projekt..



2. Przedmiotowe 
działania nie miały 
wpływu na projekt 
ustawy (odbyło się 

po przyjęciu 
ustawy - Prawo 

wodne przez Radę 
Ministrów). 

Jednocześnie 
dotyczyło 

planowanych do 
procedowania 
rozporządzeń a 

przede wszystkim 
wpływu projektu 
ustawy - Prawo 
wodne na inne 

obszary 
regulacyjne 

(ustawy 
wpływające na 
funkcj ono wanie 

sektora
wodociągowo- 

kanalizacyj nego).

Projekt ustawy 
(i akty

wykonawcze) 
prawo wodne oraz 

Projekt ustawy
0 zbiorowym 
zaopatrzeniu

ludności w wodę
1 zbiorowym 

odprowadzaniu
ścieków

EY Business 
Advisory sp. 

z.o.o.

Na zaproszenie firmy 
doradczej EY odbyło się 

spotkanie z tym 
podmiotem oraz 

przedsiębiorstwami 
wodociągowo- 

kanalizacyjnymi w 
siedzibie EY. Spotkanie 

miało na celu 
przedstawienie uwag 
spółek wodociągowo- 

kanalizacyjnych w 
związku z przyjęta przez 
Radę Ministrów ustawą 
(projektem) w dniu 18 

października 2016 r. oraz 
planowanym do 

procedowania w dalszej 
kolejności (po uchwaleniu 
przez Sejm RP ustawy - 

Prawo wodne) 
procedowaniem ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu 

ludności w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie 

ścieków.

3. Projekt
rozporządzenia 

Ministra 
Środowiska w 

sprawie sposobu 
prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi

Na etapie konsultacji 
publicznych podmiot 

wyrażający zainteresowanie 
w trybie przepisów o 

działalności lobbingowej 
zgłosił pisemne uwagi do 
projektu, które zgodnie z 

procedurą zostały 
umieszczone w tabeli z 
konsultacji publicznych

Część uwag została 
uwzględniona, a 
część odrzucona. 

Szczegółowe 
informacje o 

uwzględnieniu lub 
odrzuceniu uwag 
zawarto w tabeli z 

konsultacji 
publicznych 

przedmiotowego 
projektu, dostępnej 

na stronie
Rządowego Procesu 

Legislacyjnego.

WESSLING 
Polska Sp. z o.o.



4. Projekt
rozporządzenia w 

sprawie 
szczegółowego 

sposobu 
selektywnego 

zbierania 
wybranych frakcji 

odpadów

BIOELEKTRA 
GROUP S.A

W ramach konsultacji 
publicznych i opiniowania 

zgłoszone zostało 
zainteresowanie pracami 

nad projektem 
rozporządzenia w trybie 

przepisów ustawy z dnia 7 
lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej. Podmiot 
wystąpił przeciw 

przepisom proponowanym 
w rozporządzeniu.

Uwaga została 
odrzucona. 

Szczegółowe 
informacje zawarto w 

tabeli z konsultacji 
publicznych 

przedmiotowego 
projektu, dostępnej na 

stronie Rządowego 
Procesu

Legislacyjnego.




