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Od:
Wysłano: 11 września 2017 15:29
Do: kontakt
Temat: FW: Nagła zmiana przepisów i instytucji!
Załączniki: konsultacje publiczne.pdf; ocena skutków regulacji.pdf; opinia wspólna komisji

rządu i samorządu tyerytorialnego.pdf; opinia związków zawodowych.pdf;
opiniowanie.pdf; projekt ustawy z uzasadnieniem.pdf; uzgodnienia.pdf

Uprzejmie przesyłamy zgodnie z kompetencjami.

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 75 70, fax +48 22 694 70 53

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej
usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych
w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

From: 
Sent: Monday, September 11, 2017 1:30 PM
To: sprm
Subject: Nagła zmiana przepisów i instytucji!

                                    Olsztynek, 08.09.2017 r.

Szanowni Państwo!
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Osoby, którym dobro naszego środowiska przyrodniczego leży szczególnie na sercu.

Apelujemy o powstrzymanie legalizacji kolejnej ustawy pisanej na kolanie!!

Minister środowiska właśnie rozpoczął, w tempie ekspresowym, legislację  projektu ustawy o zmianie
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy
o ochronie przyrody. Pragnie powołać nową instytucję Dyrekcję Ochrony Środowiska w miejsce Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zatrważają zarówno jej zapisy, między innymi
o powoływaniu jej Dyrektora jak i zastępców przez Ministra, jak i sposób oraz  tempo jej procedowania.

To niedopuszczalne! Pod przykrywką „lepszej’ zmiany systemowej umożliwia się Ministrowi wymianę
całej kadry kierowniczej, również zwykłych urzędników, którzy niejednokrotnie są fachowcami
w swych dziedzinach.

Najgorsze jednak jest to, że gdy my, organizacje społeczne, zwykli obywatele, postulujemy
o wprowadzenie jakichkolwiek zmian w przepisach prawa, które, w ocenie również specjalistów, są
konieczne dla ochrony naszego środowiska przyrodniczego, to mówi się nam, że jest to niemożliwe, że
wymaga czasu i nie wiadomo czego jeszcze. A gdy MINISTER SZYSZKO CHCE wprowadzić jakąś
zmianę, po prostu to robi, nawet gdy, jak w tym przypadku, jest to niczym nieuzasadnione.

Zwracamy się  o zainteresowanie  i zbadanie tematu dla naszego wspólnego dobra – środowiska,
w którym wszyscy żyjemy.

Z poważaniem

W załączeniu:

- dokumenty z procesu legislacji;

Odsyłamy do artykułu: https://oko.press/ideologiczni-nieprofesjonalisci-blokuja-inwestycje-minister-
szyszko-szykuje-czystke-w-ochronie-srodowiska/

https://oko.press/ideologiczni-nieprofesjonalisci-blokuja-inwestycje-minister-

	FW Nagła zmiana przepisów i instytucji!.

