
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 19 lipca 2017 r. Druk nr 565 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 

oraz 

KOMISJI ŚODOWISKA 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 19 lipca 2017 r. nad ustawą  

 – Prawo wodne 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 3, 8, 11, 19, 23, 26, 27 i 33. 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 

 Rolnictwa i Rozwoju Wsi Środowiska 

 (-) Jerzy Chróścikowski (-) Zdzisław Pupa 
   

 

Przewodniczący Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

(-) Piotr Zientarski 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy - Prawo wodne 

 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 12 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek 

wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

1)  w art. 13 w ust. 2 w pkt 1 po lit. c dodaje się lit… w brzmieniu: 

„…) region wodny Sandomierskiej Wisły,”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rusieckiego, 

K. Słonia 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 11 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek 

wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

2)  w art. 13 w ust. 2 w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem oraz 

dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) region wodny Noteci;”; 

Poprawka 

KŚ, 

KSTAP,  

KRRW  

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 34 w pkt 3 wyrazy „art. 99 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami 

„art. 100 ust. 1”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Martynowskiego, 

Z. Pupy, 

A. Zając, 

G. Peczkisa, 

K. Probierza, 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

4)  w art. 77 w ust. 1 pkt 7 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) służących do slipowania łodzi (przyczep),”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 
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Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 6 należy głosować łącznie. 

5)  w art. 86 w ust. 2 wyrazy „art. 99 ust. 1 pkt 2 i 3” zastępuje się 

wyrazami „art. 99 ust. 1 pkt 2, 3 i 5”;  

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

6)  w art. 99 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających 

dla ścieków z oczyszczalni przemysłowych, w których są 

oczyszczane łącznie ścieki pochodzące z instalacji wymagających 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz ścieki z aglomeracji, 

oraz sposób określania spełniania przez ścieki z aglomeracji 

warunków, o których mowa w art. 86 ust. 2”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

7)  w art. 109 w ust. 5: 

a) w pkt 1 wyrazy „2000 zł” zastępuje się wyrazami „200 zł”, 

b) w pkt 2 wyrazy „3000 zł” zastępuje się wyrazami „300 zł”, 

c) w pkt 3 wyrazy „500 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”, 

d) w pkt 4 wyrazy „500 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 27 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek 

wyklucza głosowanie poprawki nr 28. 

 

8)  w art. 190 w ust. 3 wyrazy „5000 zł” zastępuje się wyrazami „4340 zł”; Poprawka 

KŚ,  

KSTAP,  

KRRW 

poparta przez 

połączone komisje 

9)  w art. 199 w ust. 5 wyrazy „75%” zastępuje się wyrazami „55%”; Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 
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M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

10)  w art. 239 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Gdańsku, 

Gliwicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, 

Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

11)  w art. 239 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „Białymstoku,” dodaje się wyraz 

„Bydgoszczy,”; 

Poprawka 

KŚ, 

KSTAP,  

KRRW 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 239 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „Gliwicach,” dodaje się wyraz 

„Kielcach,”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rusieckiego, 

K. Słonia 

13)  w art. 240 skreśla się ust. 1; Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 14, 15, 16 i 17 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 242: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezesa Wód Polskich powołuje minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej. Kandydata na stanowisko Prezesa Wód Polskich 

wyłania się w drodze konkursu przeprowadzonego przez ministra.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zastępców Prezesa Wód Polskich powołuje minister właściwy 

do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa Wód Polskich. 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 
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Kandydatów na stanowiska zastępców Prezesa Wód Polskich wyłania 

się w drodze konkursu przeprowadzonego przez ministra.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w 

drodze rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowiska, o 

których mowa w ust. 1 i 3, sposób wyłaniania komisji konkursowej, 

sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania 

spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia 

przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.”;  

15)  w art. 245: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektora regionalnego zarządu oraz zastępców dyrektora 

regionalnego zarządu powołuje Prezes Wód Polskich. Kandydata na 

stanowisko dyrektora regionalnego zarządu oraz zastępców dyrektora 

regionalnego zarządu wyłania się w drodze konkursu 

przeprowadzonego przez Prezesa Wód Polskich.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w 

drodze rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowiska, o 

których mowa w ust. 1, sposób wyłaniania komisji konkursowej, 

sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania 

spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia 

przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

16)  w art. 247: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektora zarządu zlewni oraz zastępców dyrektora zarządu 

zlewni powołuje Prezes Wód Polskich, na wniosek dyrektora 

regionalnego zarządu. Kandydata na stanowisko dyrektora zarządu 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 
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zlewni oraz zastępców dyrektora zarządu zlewni wyłania się w drodze 

konkursu przeprowadzonego przez Prezesa Wód Polskich.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w 

drodze rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowiska, o 

których mowa w ust. 2, sposób wyłaniania komisji konkursowej, 

sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania 

spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia 

przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.”; 

17)  w art. 249: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kierownika nadzoru wodnego powołuje dyrektor regionalnego 

zarządu, na wniosek dyrektora zarządu zlewni, po zasięgnięciu opinii 

właściwego starosty. Kandydata na stanowisko kierowników nadzoru 

wodnego wyłania się w drodze konkursu przeprowadzonego przez 

Prezesa Wód Polskich.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w 

drodze rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowisko, o którym 

mowa w ust. 2, sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób 

publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania 

wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych 

kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i 

rzetelności procedury konkursowej.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 18 wyklucza głosowanie poprawki nr 19 . 

 

18)  w art. 261: 

a) w ust. 1 w części wspólnej na końcu dodaje się wyrazy „, z 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 
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zastrzeżeniem ust. 6”, 

b) w ust. 6 po wyrazach „w użytkowanie” dodaje się dwukropek 

pozostałą treść oznacza się jako pkt 1, w której dodaje się na końcu 

wyraz „oraz” oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) dla potrzeb, o których mowa w ust. 1 pkt 6”; 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

19)  w art. 261 ust. 6 otrzymuje brzmienie 

„6. Zwalnia się z opłaty rocznej, o której mowa w ust. 1: 

1) grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie podmiotom 

wykonującym prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku 

do tych gruntów; 

2) grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie jednostkom 

samorządu terytorialnego, klubom sportowym, w tym 

uczniowskim klubom sportowym, związkom sportowym oraz 

uprawnionym do rybactwa, na potrzeby, o których mowa w ust. 1 

pkt 6, jeżeli podmioty te zapewniają powszechny i bezpłatny 

dostęp do wód.”; 

Poprawka 

KŚ,  

KSTAP,  

KRRW 

poparta przez 

połączone komisje 

20)  w art. 262 w ust. 1 wyrazy „10-krotność obowiązującej w danym roku 

górnej granicy” zastępuje się wyrazami „obowiązująca w danym roku 

górna granica”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

21)  w art. 269 skreśla się ust. 3; Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

 

 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 22 wyklucza głosowanie poprawki nr 23. 
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22)  w art. 274: 

a) w pkt 1: 

– w lit. a: 

– – w tiret pierwszym wyrazy „500 zł” zastępuje się wyrazami 

„50 zł”, 

–.– w tiret drugim wyrazy „1000 zł” zastępuje się wyrazami „100 

zł”, 

–.– w tiret trzecim wyrazy „2000 zł” zastępuje się wyrazami „200 

zł”, 

– w pkt 1 w lit. b: 

–.– w tiret pierwszym wyrazy „250 zł” zastępuje się wyrazami 

„20 zł”, 

–.– w tiret drugim wyrazy „500 zł” zastępuje się wyrazami „50 

zł”, 

–.– w tiret trzecim wyrazy „1000 zł” zastępuje się wyrazami „100 

zł”, 

– w pkt 1 w lit. c: 

–.– w tiret pierwszym wyrazy „500 zł” zastępuje się wyrazami 

„50 zł”, 

–.– w tiret drugim wyrazy „250 zł” zastępuje się wyrazami „25 

zł”, 

b) w pkt 2 w lit. a–zj wyrazy „0,70 zł” zastępuje się wyrazami „0,07 zł” 

oraz wyrazy „0,35 zł” zastępuje się wyrazami „0,035 zł”, 

c) w pkt 3: 

– w lit. a wyrazy „1,24 zł” zastępuje się wyrazami „0,124 zł” oraz 

wyrazy „0,35 zł” zastępuje się wyrazami „0,035 zł”, 

– w lit. b: 

– – w tiret pierwszym wyrazy „0,30 zł” zastępuje się wyrazami 

„0,03 zł”,  

– – w tiret drugim wyrazy „0,15 zł” zastępuje się wyrazami 

„0,015 zł” , 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 
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– w lit. c wyrazy „0,15 zł” zastępuje się wyrazami „0,015 zł”, 

d) w pkt 4: 

– w lit. a wyrazy „0,40” zastępuje się wyrazami „0,04 zł”, 

– w lit. b wyrazy „0,30 zł” zastępuje się wyrazami „0,03 zł”, 

– w lit. c wyrazy „0,25 zł” zastępuje się wyrazami „0,025 zł”, 

– w lit. d wyrazy „0,20 zł” zastępuje się wyrazami „0,02 zł”, 

– w lit. e wyrazy „0,15 zł” zastępuje się wyrazami „0,015 zł”, 

e) w pkt 5: 

– w lit. a wyrazy „5 zł” zastępuje się wyrazami „0,5 zł”, 

– w lit. b wyrazy „0,70 zł ” zastępuje się wyrazami „0,07 zł”, 

– w lit. c: 

– – w tiret pierwszym wyrazy „1,50 zł” zastępuje się wyrazami 

„0,15 zł”,  

– – w tiret drugim wyrazy „1,25 zł” zastępuje się wyrazami 

„0,125 zł” , 

– – w tiret trzecim wyrazy „1,00 zł” zastępuje się wyrazami „0,10 

zł”,  

– – w tiret czwartym wyrazy „0,75 zł” zastępuje się wyrazami 

„0,075 zł” , 

– – w tiret piątym wyrazy „0,15 zł” zastępuje się wyrazami 

„0,015 zł”, 

f) w pkt. 6: 

– w lit. a wyrazy „1,00 zł” zastępuje się wyrazami „0,10 zł”, 

– w lit. b wyrazy „0,60 zł” zastępuje się wyrazami „0,06 zł”, 

– w lit. c wyrazy „0,30 zł” zastępuje się wyrazami „0,03 zł”, 

– w lit. d wyrazy „0,10 zł” zastępuje się wyrazami „0,01 zł”, 

g) w pkt 7 wyrazy „500 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”, 

h) w pkt. 8: 

– w lit. a wyrazy „4,28 zł” zastępuje się wyrazami „0,428 zł”, 

– w lit. b wyrazy „1,71 zł” zastępuje się wyrazami „0,171 zł”, 

– w lit. c wyrazy „0,52 zł” zastępuje się wyrazami „0,052 zł”, 

– w lit. d wyrazy „0,050 zł” zastępuje się wyrazami „0,005 zł”, 

i) w pkt. 9: 
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– w lit. a wyrazy „45,55 zł” zastępuje się wyrazami „4,555 zł”, 

– w lit. b wyrazy „124,56  zł” zastępuje się wyrazami „12,456 zł”, 

j) w pkt. 10: 

– w lit. a wyrazy „0,68 zł” zastępuje się wyrazami „0,068 zł”, 

– w lit. b wyrazy „1,36 zł” zastępuje się wyrazami „0,136 zł”, 

– w lit. c wyrazy „4,24 zł” zastępuje się wyrazami „0,424 zł”; 

 

23)  w art. 274: 

a) w pkt 3 w lit. b: 

– w tiret pierwszym wyrazy „0,30 zł za 1m
3
” zastępuje się 

wyrazami „0,10 zł za 1m
3
”, 

– w tiret drugim wyrazy „0,15 zł za 1m
3
” zastępuje się wyrazami 

„0,05 zł za 1m
3
”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości 

pobieranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w 

ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń 

zintegrowanych, do celów realizacji zadań własnych gminy 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

a) 0,30 za 1 m
3
 pobranych wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych w ilości średniorocznej przekraczającej 

1,0 m
3
/s, 

b) 0,20 zł za 1 m
3
 pobranych wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych w ilości średniorocznej od 0,26 do 1,0 

m
3
/s, 

c) 0,15 zł za 1 m
3
 pobranych wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 

0,25 m
3
/s;”; 

Poprawka 

KŚ,  

KSTAP,  

KRRW 

poparta przez 

połączone komisje 

24)  w art. 275: Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 
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a) w ust. 20: 

– w pkt 1 wyrazy „100 zł” zastępuje się wyrazami „10,00 zł”, 

– w pkt 2 wyrazy „125 zł” zastępuje się wyrazami „12,50 zł”, 

– w pkt 3 wyrazy „125 zł” zastępuje się wyrazami „12,50 zł”, 

b) w ust. 21: 

– w pkt 1 wyrazy „100 zł” zastępuje się wyrazami „10 zł”, 

– w pkt 2 wyrazy „125 zł” zastępuje się wyrazami „12,50 zł”, 

– w pkt 3 wyrazy „125 zł” zastępuje się wyrazami „12,50 zł” oraz 

wyrazy „50 zł” zastępuje się wyrazami „5 zł”, 

c) w ust. 22: 

– w pkt 1 wyrazy „1,00 zł” zastępuje się wyrazami „0,10 zł”, 

– w pkt 2 wyrazy „1,25 zł” zastępuje się wyrazami „0,125 zł”, 

– w pkt 3 wyrazy „1,50 zł” zastępuje się wyrazami „0,15 zł”, 

d) w ust. 23: 

– w pkt 1 wyrazy „4,28 zł” zastępuje się wyrazami „0,428 zł”, 

– w pkt 2 wyrazy „1,71 zł” zastępuje się wyrazami „0,171 zł”, 

e) w ust. 24 wyrazy „0,272 zł” zastępuje się wyrazami „0,0272 zł”; 

 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

25)  w art. 312 w ust. 1 w pkt 4: 

a)  w lit. a wyrazy „35 zł” zastępuje się wyrazami „7 zł”, 

b) w lit. b. wyrazy „70 zł” zastępuje się wyrazami „14 zł”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

26)  w art. 333 w ust. 2 wyrazy „10 000 zł” zastępuje się wyrazami „5 000 

zł”; 

Poprawka 

KŚ, 

KSTAP,  

KRRW 

poparta przez 

połączone komisje 

27)  w art. 398: 

a) w ust. 2 wyrazy „100 zł” zastępuje się wyrazami „87 zł”, 

b) w ust. 3 wyrazy „250 zł” zastępuje się wyrazami „217 zł”, 

c) w ust. 4 wyrazy „5000 zł” zastępuje się wyrazami „4340 zł”, 

Poprawka 

KŚ,  

KSTAP, 

KRRW 

poparta przez 

połączone komisje 
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d) w ust. 5 wyrazy „1250 zł” zastępuje się wyrazami „868 zł”; 

28)  w art. 398: 

a) w ust. 2 wyrazy „100 zł” zastępuje się wyrazami „10 zł”, 

b) w ust. 3 wyrazy „250 zł” zastępuje się wyrazami „220 zł”, 

c) w ust. 5 wyrazy „1250 zł” zastępuje się wyrazami „250 zł”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

29)  w art. 442 wyrazy „i art. 12” zastępuje się wyrazami „art. 12 i art. 16–

art. 19”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

30)  w art. 471 w ust. 5 wyrazy „2 lat” zastępuje się wyrazami „5 lat”;  Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

31)  w art. 478 w pkt 6 w lit. g po wyrazie „pojazdami” dodaje się wyrazy 

„mechanicznymi spalinowymi”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Peczkisa, 

M. Martynowskiego 

32)  w art. 534 skreśla się ust. 2; Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

33)  w art. 558 po wyrazach „na rok 2018” dodaje się wyrazy „oraz rok 

2019”; 

Poprawka 

KŚ,  

KSTAP, 

KRRW 

poparta przez 

połączone komisje 

34)  w art. 561: 

a)  w zdaniu wstępnym wyrazy „31 grudnia 2019 r.” zastępuje się 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 
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wyrazami „30 czerwca 2019 r.”, 

b)  w pkt 1 wyrazy „500 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”, 

c) w pkt 2 wyrazy „250 zł” zastępuje się wyrazami „25 zł”; 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

35)  w art. 572 w zdaniu wstępnym wyrazy „5 lat” zastępuje się wyrazami 

„2 lat”. 

Poprawka 

senatorów: 

P. Florka, 

M. Poślednika, 

J. Rotnickiej, 

J. Wcisły, 

P. Zientarskiego 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


