
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:  



Od: 

Wysłano: 28 sierpnia 2018 20:51 

Do: petycje 

Temat: Petycja 

Podmiot wnoszący petycję: 

Sebastian Adamowicz 

Szanowni Państwo, 

wnoszę  petycję  do Senatu RP w interesie publicznym. Proszę  o nadanie art. 81 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.) brzmienia: "3) ochrony dziko występujących 
zwierząt - określają  przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476), 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), ustawy z dnia 13 października 1995 
r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651), a także ustawy z dnia 19 grudnia 
2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514) ", a także o nadarie art. 221 ust. ł  pkt 3 tej ustawy 
brzmienia: "3) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub 
pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056)" i nadanie art. 238 pkt 1 lit, f tej ustawy 
brzmienia: "f) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania Instalacji obiekty i obszary poddane 
ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisów 
ustawyo lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych". Wreszcie proszę  o nadanie art. 88 5  6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1767, ze zm.) brzmienia: "5 6. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko radcy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się  protokoły okresowych ocen kwalifikacyjnych, o których 
mowa w art. 66 ustawy z dnia 16 !grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2261 I z 2018 r. poz. 723 i 1544), oraz odpisy prawomocnych orzeczeń  o ukaraniu karą  dyscyplinarną, chyba 2e 
kara została uznana za niebyłą.". Wyrażam zgodę  na ujawnienie moich danych osobowych. 

W ustawach wskazanych w petycji mozna dostrzec, że nie uwzględniają  one wejścia w zycie nowych ustaw. Nalezy 
odnotować  wejście w życie nowej ustawy uzdrowiskowej z 2005 r., ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., ustawy o 
rybokóstwie morskim z 2014 r. w Prawie ochrony środowiska. Natomiast w Prawie o prokuraturze nie uwzględniono 
nowej ustawy o Prokuratorii Generalnej. Skutkiem przyjęcia zmian będzie poprawa przejrzystości prawa. Nie przewiduje 
się  żadnych skutków społecznych, finansowych takiej zmiany. 

Proszę  o odpowiedź  tylko drogą  elektroniczną. 

Z poważaniem 

Sebastian Adamowicz 
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