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Od:
Wysłano: 11 lutego 2019 10:26
Do: info@mos.gov.pl; biuroposelskie kmorawiecki15; ks@senat.gov.pl
Temat: Nowelizacja art.129 ust. Prawo ochrony środowiska zawarta w druku senackim nr

1069 pod obrady Komisji Środowiska Senatu w dniu 12 02 2019 r.

Bukowno 11 02 2019 r. Wniosek do: Szanowny Pan Henryk Kowalczyk Minister Środowiska. Szanowny
Panie Ministrze, w trybie art. 28 kpa w związku z artykułami 1,2,5,7 (i innymi ) Konstytucji RP wnoszę o
dalsze procedowanie nowelizacji art. 129 ustawy Prawo ochrony środowiska, gdyż propozycja nowelizacji
zawarta w druku senackim nr 1069 która ma być jutro rozpatrywana na połączonym posiedzeniu kilku
komisji senackich jest zła, co pokrótce wykazałem w poniżej załączonym moim mejlu do Senatora
Czesława Ryszki. Przedstawiam moją, lepszą propozycję wedle zasady: "Lepsze jest wrogiem
dobrego."Przyjęcie złego rozwiązania w tak ważnej materii społecznej zrodzi bardzo złe skutki. Celowym
jest wycofanie tego projektu z porządku obrad jutrzejszego posiedzenia tych komisji i ponowne pochylenie
się nad nim Pana prawników.                                                                                               Z wyrazami
uszanowania                                                                                Do wiadomości: 1. Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów 2. Komisja Środowiska Senatu RP 3. Parlamentarzyści RP 4. Inni

Dnia 10 lutego 2019 18:29 napisał(a):

Bukowno 10 02 2019 r. Do: Senator Czesław Ryszka. Witam. Informuję Szanowny Panie Senatorze, że
zapoznałem się z tematem i uważam, że przedstawiony w w.w. druku projekt choć idzie w dobrym kierunku
i stanowi duży postęp w stosunku do obowiązującego prawa, to jest jednak projektem złym, naruszającym
szereg przepisów prawa w  tym artykuły 2,5,7, 20, 21, 31 ust. 3, 32 ust. 2 Konstytucji RP i szereg przepisów
kc dotyczących prawa własności. Narusza też zasady współżycia społecznego i słuszne, żywotne prawa
milionów obywateli których dotyczy lub dotyczyć będzie projektowana nowelizacja. Mój zarzut dotyczy
terminów (bardzo krótkich!) do realizacji roszczeń odszkodowawczych.
Nowelizacja nie załatwia sprawy właściwie i na długie lata, tylko na lat kilka. To niedobre rozwiązanie i
powinno być poprawione.  Tam gdzie proponuje się 3 i 5 lat powinno być co najmniej 20 lat lub najlepiej
nie powinno być żadnych terminów, gdyż ochrona własności Polaków w tym konstytucyjna jest stała i
bezterminowa (wieczysta) a nie
krótkoterminowa.                                                                              Serdecznie pozdrawiam i proszę o
kontakt.                                                                  Do wiadomości: Parlamentarzyści i inne
osoby.
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