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S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
ORAZ KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW  

NATURALNYCH I LEŚNICTWA 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w 
górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich oraz ustawy o ochronie 
przyrody (druk nr 341). 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 25 kwietnia 2012 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do pierwszego czytania. 

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 12 września i 10 października 2012 r.,  

wnoszą: 

W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
Warszawa, dnia 10 października 2012 r. 
  
  

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  Administracji i Spraw Wewnętrznych 
  i Leśnictwa 
    
 /-/ Stanisław Żelichowski /-/ Marek Biernacki 

 Sprawozdawca 
 
 /-/ Konstanty Miodowicz 
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                                       2012 r.  

 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na  
zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241) w art. 17 ust. 4 
otrzymuje brzmienie: 

„4. Opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)), przekazuje się  
w wysokości 15% wpływów pomniejszonych o należny podatek od towa-
rów i usług za każdy kwartał podmiotom uprawnionym do wykonywania ra-
townictwa górskiego na obszarze, na którym znajduje się określony park na-
rodowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa 
górskiego nieobjętych umową, o której mowa w ust. 1.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.2)) w art. 12 uchyla się ust. 9. 

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 
170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 
170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.  



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920- 1146- 12/dk/1 

5H- .4GJ'1 
dot.: ASW-0140-49-2012 z 11.10.2012 r. 

Warszawa,t((października 2012 r. 

Pan 
Marek Biernacki 
Przewodniczący 

Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 341) ujętego w sprawozdaniu 
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 777}, wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z 
dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 
z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra 
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy (druk nr 777) pozwalam sobie wyrazić poniższą 
opinię. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Z poważaniem 

Do wiadomości: 
Pan Jacek Cichocki 
Minister Spraw Wewnętrznych 

-
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