
Warszawa, dnia QĘ  grudnia 2018 r. 

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 
PREZES 

Jolanta Rusiniak 

RCL.DPPTK.053.46/2018 

n 

                
 

                

Pan 

Henryk Kowalczyk 

Minister Środowiska 

RPW/77659/2018 P 

Data:2018-12-10 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), przekazuję  zgodnie z właściwością, przesłane do Rządowego 

Centrum Legislacji przez Komisję  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, petycje złożone przez Pana Sebastiana Adamowicza w zakresie 

dotyczącym następujących ustaw: 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 799, z późn. zm.); 

ustawy z dnia 9 czerwca 20111 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2126, z późn. zm.); 

ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2033). 

Jednocześnie informuję, że w pozostałym zakresie petycje zostały przekazane do 

właściwego organu. Ponadto informuję, że Rządowe Centrum Legislacji nie jest właściwe 

do rozpoznania petycji. Ewentualne wprowadzenie zmian w przywołanych powyżej ustawach 

wymagałoby zainicjowania prac legislacyjnych przez właściwy organ wnioskujący. 

Załączniki:  
Petycje złożone przez Pana Sebastiana Adamowicza: 
- petycja z 28 sierpnia 2018 r. 
- petycja z 6 listopada 2018 r. 

Do wiadomości:  
- Senat RP, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
(znak BPS.DKS.KPCPP.0330.27.2018 i BADK.DPK.133.102.2018 MR) 

- Pan Sebastian Adamowicz 
adres e-mail:  
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PETYCJA 

Petycja 

Podmiot wnoszący petycję: 
Sebastian Adamowicz 

ń
 

W interesie publicznym wnoszę  petycję  do Senatu o dokonanie zmian w następujących ustawach: 

1) ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zakresie art. 62 ust. 1 przez dodanie 
przed wyrazami "Inspekcji Farmaceutycznej" wyrazu "Państwowej" i zastąpienie w art. 1 pkt 3 lit. c oraz art. 52c ust. 1 pkt 
1 wyrazów "o środkach żywienia zwierząt" wyrazami "o paszach". 

2) art. 14 Prawa łowieckiego przez usunięcie po przed wyrazami "Inspekcji Weterynaryjnej" wyrazu "Państwowej" i 
nadanie art. 39 ust. 2 pkt 8 brzmienia: "8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w 
rozprawach przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach zwalczania wykroczeń  w zakresie 
szkodnictwa łowieckiego", 

3) art. 30 ust. 2 Prawa energetycznego przez zastąpienie w nim wyrazów "sądu monopolowego" wyrazami "sądu ochrony 
konkurencji i konsumentów", 

4) art. 22 ust. 2 i 3 przez zastąpienie wyrazów "jednostek badawczo-rozwojowych" i "jednostki badawczo-rozwojowej" 
odpowiednio wyrazami "instytutów badawczych" i "instytutu badawczego", 

5) art. 36 ust. 11 pkt 2 Prawa geologicznego i górniczego przez skreślenie wyrazów "i naprawcze" 

6) art. 16 ust. 3 Prawa lotniczego przez poprawę  w nim odesłania do ustawy, o której mowa w ust. 3a. a także art. 33 ust. 
2 przez zastąpienie w nim wyrazów "edukacji i sportu" wyrazami "kultury fizycznej", 

7) art. 10 ust. 6 ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania moża przez statki przez dodanie przed wyrazami "portowej 
inspekcji sanitarnej" wyrazu "państwowej" i art. 13i przez poprawę  odesłania do obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach. 

z2 2018-11-21. 14:25 
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art. 12 ust. 3 pkt 5 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej przez zastąpienie w nim wyrazów "środków żywienia zwierząt" 
wyrazem "pasz". 

art. 36 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich zastąpić  wyrazy "jednostki badawczo-
rozwojowe" wyrazami "instytuty badawcze", 

art. 15 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez poprawę  odesłania do aktualnie obowiązującego 
Prawa przedsiębiorców z 2018 r. 

Zmieniane ustawy nie uwzględniają  wejścia w życie kilku ustaw i zmian w nich. Obecnie funkcjonuje Państwowa 
Inspekcja Farmaceutyczna, państwowa portowa inspekcja sanitarna. Obowiązuje ustawa o paszach i ustawa z 2012 r. o' 
odpadach. Wyróżnia się  ministra właściwego ds. kultury fizycznej. nie edukacji i sportu. Istnieją  od 2010 r. instytuty 
badawcze. W 2003 r. wydano nową  ustawę  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie ma już  kolegium do 
spraw wykroczeń  i sądu antymonopolowego (w jego miejsce powołano SOKiK). Od 2016 r. nie wszczyna się  
postępowania naprawczego i tytuł  ustawy uległ  zmianie. Od 2018 r. obowiązuje Prawo przedsiębiorców. 

Proszę  o odpowiedź  tylko drogą  elektroniczną. Wyrażam zgodę  na ujawnienie mojego imienia i nazwiska. 

Z poważaniem 

Sebastian Adamowicz 

Dokument został  podpisany, aby go zweryfikować  należy użyć  oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia 
podpisu: 

2018-11-06T20:20:21.405+01:00 
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