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Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Mławskiego przez podmioty 

wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 roku 

 

            Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017r., poz. 248) informuję, iż w 2018 roku do Starostwa Powiatowego                            

w Mławie wpłynęło jedno zgłoszenie od podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową.  

1. Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana: grunty 

zdegradowane czyli tereny, których użytkowanie jest ograniczone występującym 

zanieczyszczeniem lub skażeniem. 

2. Wskazanie podmiotu, który wykonywał zawodową działalność lobbingową: Artur Brylikowski, 

wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod numerem 

00351, działający na rzecz Grass Roots Lobbing sp. z o.o. oraz Cannabis House sp. z o.o. 

3. Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, w zakresie wsparcia lub 

odrzucenia proponowanych regulacji: zgłoszenie zostało wniesione pisemnie wnioskiem w dniu 

07.09.2018r. i dotyczyło uzyskania informacji w zakresie:  

- dostępność gruntów mieszczących się w granicach administracyjnych Powiatu wymagających czy 

też nadających się do rekultywacji gleb pod kontraktację konopi włóknistych,  

- dysponowania przez Powiat Mławski środkami finansowymi na te cel w roku 2019,  

- zainteresowania podjęciem współpracy polegającej na przywróceniu terenów zdegradowanych,  

- wiedzy o osobach/podmiotach prywatnych, którzy są zainteresowani rekultywacją terenów , 

-  zamieszczenia na stronie urzędu/BIP Starostwa Powiatowego w Mławie oraz tablicy ogłoszeń –   

   ogłoszenia w przedmiocie upraw konopi przemysłowych. 

4. Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową                      

w procesie stanowienia prawa w danej sprawie: w procesie stanowienia prawa, podmiot 

wykonujący zawodową działalność lobbingową nie wywarł wpływu. Podmiot uzyskał żądane 

informacje w przedmiocie złożonego wystąpienia. Ogłoszenia zostały wywieszone na tablicy 

ogłoszeń w formie papierowej oraz na stronie www urzędu. Jednakże odmówiono zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Mławie uwagi na fakt,                    

iż Biuletyn Informacji Publicznej służy do powszechnego udostępniania informacji publicznej.  
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