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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 3 lutego 2011 r.
Druk nr 1091 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 3 lutego 2011 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych
innych ustaw,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 17,
18 i 22.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senatorowie
Rafał Muchacki i Michał Okła dokonali zmiany treści swojego wniosku (pkt 20 zestawienia
wniosków).

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zdrowia
(-) Michał Okła

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. e, pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13) zakład przemysłowy – zespół budynków i urządzeń wraz
z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą

Poprawka
KSTAP i KZ
poparta przez
połączone komisje

polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub
chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w
nowy produkt;";

Uwaga:
Poprawki nr 2 i 4 należy głosować łącznie.
2)

w art. 1 w pkt 6, w art. 9 w ust. 2 wyrazy "Całodobowe świadczenia
opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych" zastępuje się wyrazem
"Świadczenia";

3)

w art. 1 w pkt 6, w art. 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapewniane przez
sanatorium

uzdrowiskowe

dla

dzieci,

obejmują

Poprawka
KSTAP i KZ
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KSTAP i KZ
poparta przez
połączone komisje

związane

z leczeniem uzdrowiskowym albo rehabilitacją uzdrowiskową
świadczenia zdrowotne rzeczowe, o których mowa w art. 5 pkt 37
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.";

4)

w art. 1 w pkt 8, w art. 11c w ust. 2 wyrazy "Całodobowe świadczenia
opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych" zastępuje się wyrazem
"Świadczenia";

Poprawka
KSTAP i KZ
poparta przez
połączone komisje

-25)

w art. 1 w pkt 18, w art. 27 w ust. 3 po wyrazie "zakład" dodaje się
wyrazy "lecznictwa uzdrowiskowego";

6)

Poprawka
KSTAP i KZ
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
KSTAP i KZ
poparta przez
połączone komisje

w art. 1 skreśla się pkt 22;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawek nr 8 i 9.
7)

w art. 1 w pkt 24, w art. 38 w pkt 3 skreśla się wyrazy ", dla której

Poprawka
sen. P. Klimowicza

procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż
45 %,";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawki nr 9.
8)

w art. 1 w pkt 24, w art. 38 w pkt 3 wyrazy "45 %" zastępuje się
wyrazami "20 %";

9)

w art. 1 w pkt 24, w art. 38 w pkt 3 wyrazy "45 %" zastępuje się
wyrazami "35 %";

10)

w art. 1 w pkt 25, w art. 38a w ust. 1 w pkt 1 w lit. b po wyrazie

Poprawka
KSTAP i KZ
poparta przez
połączone komisje
Poprawka senatorów:
R. Knosali,
R. Góreckiego

Poprawka
sen. Z. Cichonia

"wielorodzinnych," dodaje się wyrazy "z wyjątkiem wolnostojących,";

11)

w art. 1 w pkt 25, w art. 38a w ust. 1 w pkt 1 w lit. g skreśla się wyrazy

Poprawka
sen. T. Gruszki

", nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych,";

Uwaga:
Poprawki nr 12 i 15 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 13.
12)

art. 1 w pkt 25, w art. 38a w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:
"h)

urządzeń

emitujących

fale

elektromagnetyczne,

będących

przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Poprawka
sen. T. Gruszki

-3udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn.
zm.), oddziałujących polami elektromagnetycznymi o poziomie
wyższym niż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych,
charakteryzowane

przez

dopuszczalne

wartości

parametrów

fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności, określone na
podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.
zm.),";

13)

w art. 1 w pkt 25, w art. 38a w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:
"h) urządzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b,";

14)

w art. 1 w pkt 25, w art. 38a w ust. 1:
a) w pkt 5 wyrazy "o podatku od towarów i usług" zastępuje się
wyrazami "ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

Poprawka
sen. Z. Meresa
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
Poprawka
KSTAP i KZ
poparta przez
połączone komisje

i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)",
b) w pkt 6 wyrazy "o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(Dz.U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.)";

15)

w art. 1 w pkt 25, w art. 38a w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. T. Gruszki

"b) urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h,";

16)

w art. 1 w pkt 25, w art. 38a w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy ", d";

Poprawka
sen. P. Klimowicza

17)

w art. 1 w pkt 26 w lit. a, w pkt 3 po wyrazie "komunikacyjnej" dodaje

Poprawka senatorów:
R. Muchackiego,
M. Okły
poparta przez
połączone komisje

się wyrazy "oraz prowadzonych robotach budowlanych dotyczących tej
infrastruktury";

-4Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 18 wyklucza głosowanie poprawki nr 19.
18)

w art. 1 w pkt 33, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) wbrew zakazowi prowadzi działalność lub wykonuje czynności, o
których mowa w art. 38a";

19)

w art. 1 w pkt 33, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. P. Klimowicza
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KSTAP i KZ

"5) wbrew zakazowi prowadzi działalność, o której mowa w art. 38a";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 20 wyklucza głosowanie poprawki nr 21.
20)

w art. 11:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przepisu art. 38a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie zakazu

Poprawka senatorów:
R. Muchackiego,
M. Okły
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nie stosuje
się do budowy takich budynków przez osoby, które uzyskały
prawo do nieruchomości przed dniem 2 października 2005 r.",
b) skreśla się ust. 3;

21)

Poprawka
KSTAP i KZ

w art. 11:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "odnoszący się do zakazu budowy
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w strefie „A” ochrony
uzdrowiskowej",
b) skreśla się ust. 3;

22)

skreśla się art. 12.

Poprawka senatorów:
R. Muchackiego,
M. Okły
poparta przez
połączone komisje

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

