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Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej 
Autor   Minister Klimatu i Środowiska 

Projekt z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. (22) 656 63 34 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 1 projektu 
(zmieniający art. 5 
ustawy o 
samorządzie 
gminnym), art. 6 
projektu (przepis 
przejściowy) oraz 
art. 10 projektu 
(data wejścia w 
życie) 

Przepis w proponowanym kształcie 
należałoby usunąć. 

Po pierwsze, o ile miasto na prawach 
powiatu może wydzielić kategorię 
zadań związaną ze zwiększeniem 
powierzchni terenów zielonych  
w mieście, przy uwzględnieniu 
zabezpieczenia wskazanych środków 
finansowych, to nie może 
zagwarantować, że mieszkańcy 
dokonają zgłoszeń takowych 
projektów do budżetu 
obywatelskiego. Gmina nie ma 
również wpływu na wyniki 
głosowania, a tym samym nie może 
zagwarantować, że koszt 
wyłonionych do realizacji zadań 
wyniesie 30% środków 
zaplanowanych do wydatkowania  
w ramach całego budżetu 
obywatelskiego. Po drugie,  
w przypadku nałożenia ustawowego 
obowiązku realizacji ww. budżetu, 
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konieczne jest jednoznaczne 
określenie co należy rozumieć przez 
poprawę stanu i zwiększenie 
powierzchni terenów zielonych  
w mieście, tj. czy nasadzenia roślin na 
terenach będących własnością gminy 
również będą wliczane w zakres czy 
chodzi wyłącznie o pozyskiwanie 
nowych gruntów pod zieleń, co 
znacznie komplikowałoby możliwość 
dopuszczenia wniosków, których 
realizacja miałaby przebiegać na 
gruntach prywatnych. Wreszcie po 
trzecie, w miastach na prawach 
powiatu szczególnie widać trend  
w postaci dużego (i coraz większego) 
zainteresowania mieszkańców 
projektami związanymi z ochroną 
środowiska – zarówno w warstwie 
zgłaszanych projektów, jak również 
na poziomie liczby oddanych głosów. 

2.  

Art. 3 pkt 3 projektu 
(dodający art. 18a 
ust. 5 i 6 do ustawy – 
Prawo ochrony 
środowiska) 

Dodawane ust. 5 i 6 w art. 18a są 
niepoprawnie sformułowane 
językowo – należy poprawić ich 
składnię. 

Uwaga o charakterze redakcyjnym, 
ale wpływająca na późniejszą 
wykładnię przepisów. 

  

3.  

Art. 3 pkt 3 projektu 
(dodający art. 18a 
ust. 7 do ustawy – 
Prawo ochrony 
środowiska) oraz art. 
7 projektu (przepis 
przejściowy) 

W naszej ocenie należy zrezygnować 
z projektowanego art. 18a ust. 7 
Prawa ochrony środowiska. 

Określanie przez ministra 
właściwego do spraw klimatu formy 
sporządzania i niezbędnych części 
składowych miejskich planów 
adaptacji do zmian klimatu, a także 
szczegółowego zakresu zagadnień, 
które powinny zostać określone  
w tych planach, należy uznać  
za nadmiarowe rozwiązanie, 
ograniczające samodzielność 
organów gminy. Ponadto 
niewątpliwie wydłuży ono proces 
opracowania i przyjęcia miejskich 
planów adaptacji w tych miastach, 
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które do tej pory nie  
posiadały takowego dokumentu. 
Wystarczającym byłoby 
wprowadzenie ogólnych przepisów 
w tym zakresie w projektowanym 
art. 18a Prawa ochrony środowiska. 

4.  

Art. 8 projektu 
(przepis przejściowy) 

W kontekście art. 2 projektu 
(zmieniającego ustawę o 
samorządzie województwa w 
zakresie zawartości strategii rozwoju 
województwa) przepis należy 
uzupełnić o rozwiązanie przejściowe 
w zakresie strategii rozwoju 
województwa. 

Uwaga o charakterze 
doprecyzowującym. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


