
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Środowiska (126.) 

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (237.) 
w dniu 21 maja 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych in-
nych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 39)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji 
Środowiska Jadwiga Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Szanowni Państwo, proszę o uciszenie rozmów.
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej oraz Komisji Środowiska.
Przedmiotem posiedzenia jest przegłosowanie popra-

wek, jakie zostały złożone w trakcie posiedzenia komisji, 
a przede wszystkim na posiedzeniu plenarnym.

Chciałabym państwu zaproponować następujący spo-
sób głosowania. Te poprawki, które obydwie komisje 
akceptują, przegłosowalibyśmy w bloku w jednym gło-
sowaniu, jeżeli państwo nie zgłoszą sprzeciwu, a następ-
nie mógłby być drugi blok poprawek, które ja zgłosiłam 
dodatkowo. Odnoszą się one do terminu wejścia w życie 
przepisów ustawy. Kilka słów powiedziałby o nich pan 
legislator. Gdyby nie było sprzeciwu, przegłosowalibyśmy 
również ten blok.

Jest jakiś sprzeciw?
(Głos z sali: Nie.)
Nie ma sprzeciwu.
Bardzo proszę.
(Głos z sali: Głosujemy.)
Już, już, już.
Pierwszy blok poprawek.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Są to poprawki, które zostały przyjęte przez obydwie 
komisje. To są poprawki: pierwsza, trzecia, czwarta, pią-
ta, ósma, jedenasta i czternasta. Są to wspólne poprawki 
Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek, proszę 

o podniesienie ręki. (13)
Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciwny? (0)
Kto wstrzymał się od głosowania? (5)
(Głos z sali: Nikt.)

Nie, nie. Są, przepraszam. Pięć głosów wstrzymu-
jących się.

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.
Czy jest wniosek mniejszości? Nie ma w tej materii.
Bardzo proszę, Panie Legislatorze, drugi blok.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Może najpierw dwie legislacyjne poprawki pani se-
nator.

Poprawka druga zmierza do zapewnienia ustawie spój-
ności terminologicznej.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dobrze.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę 

o podniesienie ręki. (18)
Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciwny? (0)
Nie ma głosów przeciwnych.
Kto się wstrzymał od głosowania? (0)
Również nikt.
Stwierdzam, że poprawka została zaakceptowana.
Kolejna?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka szósta, pani senator Rotnickiej, modyfikuje 
przepis karny w ten sposób, żeby nie odnosił się on do 
szerokorozumianej gospodarki odpadami, ale do gospo-
darowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zgodnie 
z materią ustawy. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? (18)
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Jednogłośnie.)
Czyli nie ma głosów przeciwnych i nikt nie wstrzymał 

się od głosu.
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? (13)
Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciwny? (2)
Kto wstrzymał się od głosownia? (5)
(Głos z sali: Czy rząd popiera te poprawki?)
Tak, popiera.
Dziękuję bardzo.
Poprawki zostały zaakceptowane.
Dziękuję bardzo.
Skończyliśmy głosowania.
Sprawozdawcą będzie, tak jak dotychczas, pan senator 

Poślednik. Tak? Przyjmuje pan. Dziękuję.
Zamykam wspólne posiedzenie komisji.

Poprawka została zaakceptowana.
I jest jeszcze…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Maciej Telec: …blok poprawek.)
Tak, od poprawki siódmej.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Są to poprawki o charakterze merytorycznym. 
Poprawki siódma, dziewiąta, dziesiąta, dwunasta, trzy-
nasta i piętnasta. Te poprawki przesuwają termin wejścia 
w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r., jak to było 
zaproponowane w przedłożeniu sejmowym, na dzień 
1 stycznia 2016 r.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 43)
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