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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 15 stycznia 2020 r.
Druk nr 33 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ŚRODOWISKA
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 15 stycznia 2020 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 5, 7, 9 oraz 11.

Przewodniczący Komisji
Środowiska
(-) Zdzisław Pupa

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o odpadach
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uwaga:
Poprawki nr 1, 4, 5, 7 i 9 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 6, 8 i
10.

1)

w tytule ustawy w ogólnym określeniu przedmiotu ustawy wyrazy
„ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” zastępuje się
wyrazami „niektórych innych ustaw”;

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
komisję

Uwaga:
Poprawki nr 2, 6, 8 i 10 należy głosować łącznie.

2)

w tytule ustawy w ogólnym określeniu przedmiotu ustawy wyrazy
„ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” zastępuje się

Poprawka
KŚ

wyrazami „niektórych innych ustaw”;

3)

w art. 1 w pkt 1, w ust. 7 wyrazy „dopuszcza się sporządzanie
dokumentów” zastępuje się wyrazami „sporządza się dokumenty”;

4)

w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w tytule rozdziału 2 po wyrazie „Przepisy” dodaje się wyraz
„epizodyczne,”;”;

5)

w art. 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) po art. 237e dodaje się art. 237ea w brzmieniu:
„Art. 237ea. Podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019

Poprawka
KŚ
poparta przez
komisję

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
komisję

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
komisję
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r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75,
składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”;”;

6)

w art. 1 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) w tytule rozdziału 2 po wyrazie „Przepisy” dodaje się wyraz

Poprawka
KŚ

„epizodyczne,”;
4b) po art. 237e dodaje się art. 237ea w brzmieniu:
„Art. 237ea. Podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019
r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75,
składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”;”;

7)

w art. 2 po wyrazach „(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020)” dodaje się
wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza
się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
komisję

„2) w tytule rozdziału 6 po wyrazie „obowiązujących” dodaje się
wyrazy „,przepisy epizodyczne”;
3)

po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art.
9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie
do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q,
przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s,
przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.”.”;

8)

w art. 2 po wyrazach „(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020)” dodaje się
wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza
się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:
„2) w tytule rozdziału 6 po wyrazie „obowiązujących” dodaje się
wyrazy „,przepisy epizodyczne”;
3)

po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art.

Poprawka
KŚ
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9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie
do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q,
przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s,
przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.”.”;

9)

dodaje się art. 2a i art. 2b w brzmieniu:
„Art. 2a. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w tytule rozdziału 15 po wyrazie „Przepisy” dodaje się wyraz
„epizodyczne,”;

2)

w rozdziale 15 po art. 114 dodaje się art. 114a w brzmieniu:
„Art. 114a. Roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki
bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi
akumulatorami, w tym informacje na temat osiągniętych
poziomów zbierania oraz recyklingu, o którym mowa w art. 72
ust. 2, za 2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.”.
Art. 2b. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w tytule rozdziału 16 po wyrazie „Przepisy” dodaje się wyraz
„epizodyczne,”;

2)

po art. 139 dodaje się art. 139a w brzmieniu:
„Art. 139a. Roczny raport o funkcjonowaniu systemu
gospodarki zużytym sprzętem, o którym mowa w art. 88 ust. 1, za
2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w
terminie do dnia 30 listopada 2020 r.”.”;

Poprawka
sen. Z. Pupy
poparta przez
komisję
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10)

dodaje się art. 2a i art. 2b w brzmieniu:

Poprawka
KŚ

„Art. 2a. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w tytule rozdziału 15 po wyrazie „Przepisy” dodaje się wyraz
„epizodyczne,”;

2)

w rozdziale 15 po art. 114 dodaje się art. 114a w brzmieniu:
„Art. 114a. Roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki
bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi
akumulatorami, w tym informacje na temat osiągniętych
poziomów zbierania oraz recyklingu, o którym mowa w art. 72
ust. 2, za 2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.”.
Art. 2b. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w tytule rozdziału 16 po wyrazie „Przepisy” dodaje się wyraz
„epizodyczne,”;

2)

po art. 139 dodaje się art. 139a w brzmieniu:
„Art. 139a. Roczny raport o funkcjonowaniu systemu
gospodarki zużytym sprzętem, o którym mowa w art. 88 ust. 1, za
2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w
terminie do dnia 30 listopada 2020 r.”.”;

11)

w art. 3 wyrazy „art. 67 ust. 7–18, art. 76 ust. 2a i 2b i art. 236a ustawy
zmienianej w art. 1 oraz art. 9ta ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą” zastępuje się wyrazami „art. 236a ustawy

Poprawka
KŚ
poparta przez
komisję

zmienianej w art. 1”.
……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

