
Obserwacja procesu legislacyjnego 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 niektórych innych ustaw. 

 

Link do dokumentów: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/266607 

 

Obserwacja procesu legislacyjnego projektu dotyczy okresu od 12 grudnia 2014 do 16 lutego 2015 r. 

 

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń, wynikający z Planu Prac Rządu. Organem wnioskującym jest 

Minister Środowiska, reprezentowany w konsultacjach publicznych przez Podsekretarza Stanu, Głównego Konserwatora 

Przyrody Piotra Otawskiego. Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej i jest procedowany zgodnie z Wykazem Prac 

Legislacyjnych Rady Ministrów. Do projektu załączono uzasadnienie, Ocenę Skutków Regulacji, tabelę zgodności oraz 

odwróconą tabele zgodności.  

 

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych oraz – osobno – do zaopiniowania przez partnerów społecznych 12 

grudnia 2014 roku. Pierwotnie na zgłaszanie uwag wyznaczono 21 dni, termin ten został wydłużony do 31 dni. Pisma 

zapraszające do zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych wysłano do 148 podmiotów, a w ramach opiniowania - 

do dwóch związków zawodowych, czterech związków pracodawców, oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.  Termin nadsyłania uwag w ramach konsultacji publicznych i opiniowania upłynął 12 stycznia 2015, ale do 

dnia 16 lutego 2015 na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego nie zamieszczono jeszcze żadnych uwag do 

projektu nadesłanych w ramach konsultacji publicznych i opiniowania.  

 

Równolegle z konsultacjami publicznymi i opiniowaniem przez partnerów społecznych prowadzone były uzgodnienia 

międzyresortowe. Uwagi do projektu zgłosiły: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki oraz 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (aczkolwiek uwagi tego resortu dotyczyły wyłącznie rekomendacji z kim jeszcze 

powinien być skonsultowany projekt). Uwagi zgłaszane w uzgodnieniach międzyresortowych wskazują, że projekt już na 

poziomie rządowym budzi duże kontrowersje, zarówno jeśli chodzi o jego merytoryczną stronę, jak i sposób przedstawienia.  

 

Uwagi na temat zgodności projektu z Regulaminem Pracy Rady Ministrów.  

 

 Zgodnie z § 28.2 Ocena Skutków Regulacji powinna zawierać informację o konsultacjach 

przeprowadzonych przed opracowaniem projektu. W załączonym do tego projektu OSR w punkcie „Informacje 

na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji” Wnioskodawca wymienia podmioty, które 

dopiero będą konsultować projekt. 

 

 

16 lutego 2015 

Katarzyna Sadło 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/266607

