
 

 

Druk nr 944A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 
 
 

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

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I  LEŚNICTWA   

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o systemie zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych i innych substancji 
oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 
(druk nr 844) 

 

Sejm na 29. posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2012 r. -  zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu -  skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 944 do 

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia 

poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  po  rozpatrzeniu  

poprawek  na  posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2012 r. 

wnosi: 
 
W ysok i  Se jm     raczy następujące poprawki: 

1) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 18: 

a) w ust. 1 pkt  3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  przenoszone na kolejny okres rozliczeniowy.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Czynności, o których mowa w ust. 1, prowadzi się zgodnie z 
postanowieniami Protokołu z Kioto oraz decyzjami Konferencji Stron 
Konwencji Klimatycznej stanowiącej spotkanie Stron Protokołu z 
Kioto.”, 

 

c) ust 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. Jednostki pochłaniania mogą być dodatkowo wykorzystane do 

wykorzystane do zamiany na jednostki redukcji emisji odpowiadające 
pochłanianiu dwutlenku węgla (CO2) uzyskanemu w wyniku realizacji  
projektów wspólnych wdrożeń poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.”, 

d) uchyla się ust. 6 i 7;”; 

– KP PiS 

– odrzucić 

 

2) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tworzy się Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego 
środki pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji, gromadzone 
na rachunku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, są przeznaczane na: 

1) dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, w 
szczególności z ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji 
gazów cieplarnianych lub pochłanianiem dwutlenku węgla (CO2), 

b) działań adaptacyjnych do zmian klimatu, 

c) innych działań związanych z ochroną powietrza; 

2) refinansowanie: 

a) Narodowemu Funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem 
środków tego funduszu niebędących wpływami pochodzącymi ze 
sprzedaży jednostek Kioto, 

b) wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, zwanemu dalej „wojewódzkim funduszem”, kosztów 
związanych z przeznaczaniem środków tego funduszu 

– na dofinansowanie programów lub projektów z zakresu ochrony 
środowiska, w tym kosztów związanych z przekazaniem środków na 
dochody budżetu państwa w celu dofinansowania zadań 
realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, obejmujących 
realizację tych programów lub projektów.”;”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
     Warszawa, dnia 11 grudnia 2012 r.  

 

 

 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 /-/Ewa Wolak /-/Stanisław Żelichowski 


