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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 9 czerwca 2011 r.
Druk nr 1222 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ŚRODOWISKA
oraz

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

Komisje, na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 8 czerwca 2011 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw,
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 60 i 63.
Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator
Zdzisław Pupa wycofał swoje wnioski (pkt: 1, 7, 21, 35, 36, 37 i 41 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Środowiska
(-) Zdzisław Pupa

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

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw

1)

Poprawka
sen. Z. Pupy

Uwaga:
poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 2, w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) warunki wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów
komunalnych w instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych;";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.
2)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) organizują gminny system gospodarki odpadami tworząc warunki
do wykonywania prac i obowiązków związanych z utrzymaniem

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
połączone komisje

czystości i porządku na terenie gminy, a także wskazują instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych, do której mają być
przekazywane odpady z ich obszaru;";

3)

art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) organizują gminny system gospodarki odpadami tworząc warunki
do wykonywania prac i obowiązków związanych z utrzymaniem

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego

czystości i porządku na terenie gminy lub poprzez tworzenie
odpowiednich

jednostek organizacyjnych celem zapewnienia

wykonania tych prac i obowiązków, a także wskazują regionalną
instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub regionalne
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których
mają być przekazywane odpady z ich obszaru;";

4)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2:
a) w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy ", a także zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego",
b) skreśla się pkt 6;

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
połączone komisje

-2Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6.
5)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w pkt 5 wyrazy ", szkła i opakowań

Poprawka sen.
A. Grzyba

wielomateriałowych" zastępuje się wyrazami "i szkła" oraz na końcu
dodaje się wyrazy ", określając równocześnie zasady selektywnego
zbierania takich odpadów";

6)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w pkt 5 wyrazy ", szkła i opakowań
wielomateriałowych" zastępuje się wyrazami "i szkła";

7)

Uwaga:

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
sen. Z. Pupy

poprawka wycofana
w art. 1:
a) w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w pkt 9 w lit. b wyrazy ", odpadów zielonych"
zastępuje się wyrazami "oraz odpadów zielonych" oraz skreśla się wyrazy
"oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania",
b) w pkt 11, w art. 6d w ust. 4 w pkt 1 wyrazy ", odpadów zielonych" zastępuje
się wyrazami "oraz odpadów zielonych" oraz skreśla się wyrazy "oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania";

8)

w art. 1:
a) w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w pkt 9 w lit. c po wyrazach "art. 6f ust. 1,"
dodaje się wyrazy "i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia

Poprawka
KŚ
poparta przez
połączone komisje

z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2,",
b) w pkt 17, w art. 9g, w art. 9h, w art. 9j w ust. 2 w pkt 5, w art. 9n w
ust. 4 oraz w art. 9x w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po
wyrazach "art. 6f ust. 1," dodaje się wyrazy "i nie świadczy takiej
usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f
ust. 2,";

9)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w pkt 9 skreśla się lit. d;

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
połączone komisje
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10)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w pkt 10 skreśla się lit. f;

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
połączone komisje

11)

w art. 1 w pkt 6, w art. 3a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
połączone komisje

wyrazie "Gminy" dodaje się wyrazy "z regionu gospodarki odpadami
komunalnymi";

12)

w art. 1 w pkt 6, w art. 3a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku gdy trzy kolejne przetargi, o których mowa w ust. 1
pkt 1, zorganizowane w odstępach nie krótszych niż trzy miesiące,

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

zakończą się wynikiem negatywnym albo gdy trzykrotnie, w
odstępach nie krótszych niż trzy miesiące nie zostanie dokonany
wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza na zasadach
określonych w ustawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, gmina
może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie,
utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych przez okres nie dłuższy niż 3 lata.";

13)

w art. 1 w pkt 6, w art. 3b w ust. 1 dodaje się część wspólną w

Poprawka
sen. Z. Pupy

brzmieniu:
"- w stosunku do ilości zebranych odpadów";

14)

w art. 1 w pkt 6, w art. 3c:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 1,
b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "poziomów określonych w ust. 1" zastępuje

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
połączone komisje

się wyrazami "poziomu określonego w ust. 1";

15)

w art. 1 w pkt 7 w lit. a w tiret trzecim, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) innych wymagań i rozwiązań zgodnych z wojewódzkim planem
gospodarki odpadami;";

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego
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Poprawki nr 16 i 48 należy głosować łącznie.
16)

w art. 1:
a) w pkt 10 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "stanowiącej akt prawa
miejscowego",

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

b) w pkt 11:
- w art. 6c w ust. 2, w art. 6k w ust. 1 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 6l, w art. 6n oraz w art. 6r w ust. 3 i w ust. 4
skreśla się wyrazy "stanowiącej akt prawa miejscowego",
- w art. 6d w ust. 2 skreśla się wyrazy "stanowiącą akt prawa
miejscowego,",
- w art. 6j w ust. 4 skreśla się wyrazy "stanowiącą akt prawa
miejscowego",
c) w pkt 12 w lit. b, w ust. 3a skreśla się wyrazy "stanowiącej akt prawa
miejscowego";

17)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6c w ust. 2 wyrazy "powstają odpady
komunalne" zastępuje się wyrazami "powstają lub zalegają odpady

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

komunalne";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 18 spowoduje konieczność modyfikacji
poprawki nr 22.
18)

w art. 1 w pkt 11:
a) w art. 6d:
-

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany
dokonać

wyboru

podmiotu

komunalne lub odbierającego

odbierającego

odpady

i zagospodarowującego

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości stosując
przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych,

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego,
Z. Pupy,
W. Ortyla
poparta przez
połączone komisje

-52) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi,
3) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno
– prywatnym.",
-

w ust. 3 wyraz "przetargi" zastępuje się wyrazami "procedury
wyboru przedsiębiorcy",

-

w ust. 4 wraz "Wójt" zastępuje się wyrazami "W przypadku
zorganizowania przetargu wójt",

b) w art. 6e wyrazy "drodze przetargu, o którym" zastępuje się
wyrazami "trybie przepisów, o których",
c) w art. 6f:
-

w ust. 1 wyrazy "drodze przetargu, o którym" zastępuje się
wyrazami "trybie przepisów, o których",

-

w ust. 2 wyrazy "zorganizować przetarg, o którym" zastępuje się
wyrazami

"wybrać

przedsiębiorcę

odbierającego

odpady

komunalne, w trybie przepisów, o których" oraz wyraz
"rozstrzygnięcia przetargu" zastępuje się wyrazami "dokonania
wyboru przedsiębiorcy w trybie przepisów, o których mowa w
art. 6d ust. 1,",
d) skreśla się art. 6g;

19)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6d w ust. 2 wyrazy "10 000 mieszkańców"

Poprawka
sen. Z. Pupy

zastępuje się wyrazy "35 000 mieszkańców";

20)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6d w ust. 4 w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy
", w tym wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie";

21)

Poprawka
sen. Z. Pupy

Uwaga:
poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 11, w art. 6d w ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"6) wskazuje

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego

jedną

lub

kilka

instalacji

do

przetwarzania

odpadów

komunalnych zgodnie z zasadą bliskości, wybraną w trybie art. 6d ust. 1.";
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Przyjęcie poprawki nr 22 spowoduje konieczność modyfikacji
poprawki nr 18.
22)

w art. 1 w pkt 11, art. 6e otrzymuje brzmienie:
"Art. 6e. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może odstąpić od
organizowania

przetargu

na

odbieranie

odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości jeżeli zleca
wykonanie

tych

zadań

samorządowemu

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego
poparta przez
połączone komisje

zakładowi

budżetowemu gminy lub spółce prawa handlowego z
większościowym udziałem samorządu terytorialnego.";

Uwaga:
Poprawki nr 23, 26, 31 i 33 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 24, 27
i 32.
Przyjęcie

tych

poprawek

spowoduje

konieczność

modyfikacji

poprawki nr 25.
23)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6j:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
-

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1,
rada

gminy

może

uchwalić

jedną

stawkę

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego.",
c) w ust. 3 wyrazy "zgodnie z ust. 1 i 2 " zastępuje się wyrazami

Poprawka
sen. M. Rockiego
poparta przez
połączone komisje

-7"zgodnie z ust. 1-2",
d) w ust. 4 wyrazy "zgodnie z ust. 1" dodaje się wyraz "zgodnie z ust. 1,
1a";

Uwaga:
Poprawki nr 24, 27 i 32 należy głosować łącznie.
24)

Poprawka sen.
K. Jaworskiego

w art. 1 w pkt 11, w art. 6j ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na
danej nieruchomości, albo
3) ilości

wytworzonych

na

danej

nieruchomości

odpadów

komunalnych
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.";

25)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6j ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W przypadku gdy na nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1,
powstają odpady komunalne inne niż wynikające z zamieszkiwania
tej

nieruchomości,

opłata

za

gospodarowanie

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

odpadami

komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1
i 2.";

26)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6k ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada gminy, w drodze uchwały:
1) dokona wyboru jednej, z określonych w art. 6j ust. 1 i 1a, metod

Poprawka
sen. M. Rockiego
poparta przez
połączone komisje

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustali stawkę takiej opłaty;
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.";

27)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6k:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada gminy, w drodze uchwały:

Poprawka sen.
K. Jaworskiego

-81) dokona wyboru jednej, z określonych w art. 6j ust. 1, metod
ustalenia

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.",
b) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach "ust. 2" dodaje się wyrazy ", w tym
koszty zbierania i odbierania odpadów zmieszanych ";

komunalnych" zastępuje się wyrazami "odpadami komunalnymi";

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

29)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6k skreśla się ust. 3;

Poprawka
sen. Z. Pupy

30)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6m w ust. 1 wyrazy "w terminie 14 dni"

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
połączone komisje

28)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6k w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "odpadów

zastępuje się wyrazami "w terminie 30 dni";

31)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6m w ust. 2 wyrazy "liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość" zastępuje się wyrazami "danych
będących

podstawą

ustalenia

wysokości

należnej

opłaty

za

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
połączone komisje

gospodarowanie odpadami komunalnymi";

32)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6m w ust. 2 wyrazy "liczby osób

Poprawka
K. Jaworskiego

zamieszkujących daną nieruchomość" zastępuje się wyrazami "danych
będących

podstawą

ustalenia

wysokości

należnej

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi";

33)

w art. 1 w pkt 11, w art. 6n dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić

Poprawka
sen. M. Rockiego
poparta przez
połączone komisje

wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.";

34)

w art. 1 w pkt 17 w art. 9j w ust. 2 w pkt 4 oraz w art. 9k w pkt 2
skreśla się wyrazy "po raz drugi";

Poprawka
sen. Z. Pupy
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Uwaga:
Poprawki nr 35 i 41 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 42.
35)

Poprawka
sen. Z. Pupy

Uwaga:
poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 17, w art. 9l:
a) w ust. 1 wyrazy "regionalną instalację" zastępuje się wyrazami "instalację
wybraną w trybie art. 6d.",
b) w ust. 2:
-

w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz "regionalnej" oraz wyrazy
"wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami" zastępuje się wyrazami "wybranych w trybie
art. 6d, jako instalacja zastępcza",

-

36)

w zdaniu drugim wyraz "wskazana" zastępuje się wyrazem "wybrana";
Poprawka
sen. Z. Pupy

Uwaga:
poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 17, w art. 9o:
a) w ust. 1 wyrazy "opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych" zastępuje się wyrazami "instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Sprawozdanie zawiera informację o:
1)

masie

poszczególnych

rodzajów

odebranych

odpadów

komunalnych z podziałem na poszczególne gminy;
2) sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 37 wyklucza głosowanie poprawki nr 38.
37)

Uwaga:
poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 17, w art. 9x w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 – podlega karze
pieniężnej w wysokości 10 000 zł;";

Poprawka
sen. Z. Pupy

- 10 38)

w art. 1 w pkt 17:

Poprawka
sen. Z. Pupy

a) w art. 9x w ust. 1 w pkt 1:
-

wyrazy "5 000 zł" zastępuje się wyrazami "1 000 zł",

-

wyrazy "10 000 zł" zastępuje się wyrazami "5 000 zł",

b) w art. 9y w ust. 1 w pkt 1:

39)

-

wyrazy "5 000 zł" zastępuje się wyrazami "1 000 zł",

-

wyrazy "10 000 zł" zastępuje się wyrazami "5 000 zł";

w art. 1 w pkt 17:

Poprawka
sen. Z. Pupy

a) w art. 9x w ust. 1 w pkt 2:
-

wyrazy "10 000 zł" zastępuje się wyrazami "2 000 zł",

-

wyrazy "50 000 zł" zastępuje się wyrazami "10 000 zł",

b) w art. 9y w ust. 1 w pkt 2:

40)

-

wyrazy "10 000 zł" zastępuje się wyrazami "2 000 zł",

-

wyrazy "50 000 zł" zastępuje się wyrazami "10 000 zł";

w art. 1 w pkt 17, w art. 9z w ust. 4:

Poprawka
sen. Z. Pupy

a) wyrazy "10 000 zł" zastępuje się wyrazami "1 000 zł",
b) wyrazy "50 000 zł" zastępuje się wyrazami "10 000 zł";

41)

Uwaga:

Poprawka
sen. Z. Pupy

poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 17, w art. 9za:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Prowadzący instalację wybraną przez gminę w trybie art. 6d ust. 1,
który:",
b) w pkt 3 wyrazy ", wskazanej uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami" zastępuje się wyrazami "wybranej w trybie
art. 6d ust. 1";

42)

w art. 1 w pkt 17, w art. 9za w pkt 3 wyrazy "wskazanej uchwale"
zastępuje się wyrazami "wskazanej w uchwale";

43)

w art. 4 w pkt 1 w lit. e, w pkt 15c dodaje się lit. d w brzmieniu:
"d) inne instalacje działające zgodnie z przepisami wydanymi na

Poprawka
sen. W. Ortyla
poparta przez
połączone komisje
Poprawka sen.
J. Rotnickiej
poparta przez
połączone komisje

- 11 podstawie art. 7 ust. 4;";

44)

w art. 4 w pkt 2 w lit. a, w ust. 4 wyrazy "odpadów miejsca stosowania
jest mniejsza niż odległość do miejsca" zastępuje się wyrazami
"osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

stosowania";

45)

w art. 4 w pkt 5, w art. 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami,
którego projekt, opracowany w porozumieniu z ministrem

Poprawka
sen. L. Kieresa
poparta przez
połączone komisje

właściwym do spraw gospodarki wodnej, przedkłada minister
właściwy do spraw środowiska.";

46)

w art. 4 w pkt 5, w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki
odpadami, którego projekt przedkłada zarząd województwa.";

Poprawka
sen. L. Kieresa
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Poprawki nr 47 i 49 należy głosować łącznie.
47)

w art. 4 w pkt 5, w art. 14d wyrazy "może określić" zastępuje się

Poprawka
sen. Z. Pupy

wyrazem "określi";

48)

w art. 4 w pkt 6, w art. 15 skreśla się ust. 3;

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

49)

w art. 4 w pkt 6, w art. 16 w ust. 4 wyrazy "może określić" zastępuje się

Poprawka
sen. Z. Pupy

wyrazem "określi";

50)

w art. 10 w ust. 3 po wyrazach "wejścia w życie ustawy" dodaje się
wyrazy ", chyba że rada gminy uchyli uchwałę";

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

- 12 51)

skreśla się art. 14;

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Poprawki nr 52, 54, 57, 59 i 61 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 56, 58, 62
i 63.
52)

w art. 15:
a) w ust. 1 wyrazy "w dniu wejścia w życie ustawy" zastępuje się
wyrazami "w dniu 1 stycznia 2016 r." oraz wyrazy ", w okresie 12

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami
"do dnia 31 grudnia 2016 r.";
b) w ust. 2 wyrazy "w dniu wejścia w życie ustawy" zastępuje się
wyrazami "w dniu 1 stycznia 2016 r.";

53)

w art. 16 wyrazy "art. 9k ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 9d ust. 1";

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

54)

w art. 16 wyrazy ", w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego

ustawy" zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2016 r.";

55)

w art. 17 w ust. 1 wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "12

Poprawka
sen. Z. Pupy

miesięcy";

Uwaga:
Poprawki nr 56, 58 i 62 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 63.
56)

w art. 19 wyrazy "2011–2013" zastępuje się wyrazami "2012–2014";

Poprawka
sen. Z. Pupy

57)

w art. 19 wyrazy "2011-2013" zastępuje się wyrazami "2012-2014";

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego

- 13 58)

Poprawka
sen. Z. Pupy

w art. 22:
a) w ust. 1 wyrazy "I kwartał 2012 r." zastępuje się wyrazami "I kwartał
2013 r.",
b) w ust. 2 wyrazy "rok 2012" zastępuje się wyrazami "rok 2013";

59)

w art. 22:
a) w ust. 1 wyrazy "I kwartał 2012 r." zastępuje się wyrazami "I kwartał
2013 r.",

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego

b) w ust. 2 wyrazy "rok 2012" zastępuje się wyrazami "rok 2013";

60)

w art. 23 w ust. 2 wyraz "wydane" zastępuje się wyrazem "uchwalone"
oraz wyrazy "na podstawie upoważnień zawartych" zastępuje się
wyrazami "w zakresie upoważnienia zawartego";

61)

art. 24 otrzymuje brzmienie:
"Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z
wyjątkiem:

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
senatorów:
G. Sztark,
P. Zientarskiego

1) art. 9 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4, który
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.";
3) art. 1 pkt 12 lit. a oraz pkt 17, w zakresie dodania art.
9b-9e oraz art. 9i-9k, które wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.";

62)

art. 24 otrzymuje brzmienie:
"Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z
wyjątkiem:
1) art. 9 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 6 w zakresie dodania art. 3a oraz art. 1 pkt 17
w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3,
art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1–3,

Poprawka
sen. Z. Pupy

- 14 które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.";

63)

w art. 24 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2) art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3,
art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1–3, który wchodzi

Poprawka
KSTAP,
KŚ
poparta przez
połączone komisje

w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;
3) art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4, który wchodzi w
życie z dniem 1 lipca 2013 r.".

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

