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Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.



15 stycznia 2020 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Zdzisław Pupa)

PRZEWODNICZĄCY 
ZDZISŁAW PUPA

Szanowni Państwo, pozwolicie, że rozpocznie-
my piąte posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Komisja ma dzisiaj rozpatrzeć wnioski zgło-
szone w dyskusji, w debacie, która odbyła się na 
sali plenarnej.

Poproszę pana mecenasa o zabranie głosu.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
MICHAŁ GIL

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! 

Szanowni Państwo!
Komisja zajmie się teraz poprawkami, któ-

re zostały przyjęte na poprzednim posiedzeniu 
komisji oraz poprawkami zaproponowanymi 
przez pana przewodniczącego.

Jestem winien komisji pewne wyjaśnienia. 
Poprawki, które złożył pan przewodniczący, 
zmierzają do tego, aby naprawić pewne moje 
niedopatrzenie. Otóż zmieniła się kolejność 
zmian wprowadzanych do ustawy i stąd komisja 
będzie się teraz zajmowała tymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 4, 5, 7 i 9 należy gło-
sować łącznie. Ich przyjęcie wykluczy przyjęcie 
bloku poprawek z poprzedniego posiedzenia ko-
misji, czyli poprawek nr 2, 6, 8 i 10.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 16)

Poprawki nr 3 i 11 to są poprawki, które były 
pierwotnie zaproponowane w mojej opinii. One 
mogą pozostać w takim kształcie jak dotychczas.

PRZEWODNICZĄCY 
ZDZISŁAW PUPA

Dziękuję.
Czy ministerstwo ma jakieś uwagi?
(Rozmowy na sali)
Nie ma?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
IRENEUSZ ZYSK A

Przepraszam, Panie Przewodniczący…
(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Tak?)
Wysoka Komisjo, nie mamy uwag, akceptu-

jemy to.

PRZEWODNICZĄCY 
ZDZISŁAW PUPA

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawek nr 1, 4, 5, 7 

i 9, tak jak zaproponował pan legislator, zechce 
podnieść rękę. (13)

Dziękuję bardzo. Poprawki uzyskały więk-
szość…

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Jednogłośnie zostały przyjęte.
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Posiedzenie Komisji Środowiska (5.)

Teraz przechodzimy do poprawki…
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Michał Gil: Panie Przewod-
niczący, jeśli można…)

Proszę bardzo.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
MICHAŁ GIL

Poprawki nr 2, 6, 8 i 10 zostały wykluczone 
tym głosowaniem.

Teraz poprawka nr  3, której celem jest 
wprowadzenie obligatoryjności alternatywnych 
form prowadzenia dokumentacji w  przypadku 
awarii systemu informatycznego.

PRZEWODNICZĄCY 
ZDZISŁAW PUPA

Ta poprawka została przyjęta przez Komisję 
Środowiska na poprzednim posiedzeniu.

(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil: Tak jest.)

Kto jest za poprawką nr 3? (13)

Dziękuję.
Kolejna poprawka.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
MICHAŁ GIL

I  poprawka nr  11, również zaakceptowana 
przez komisję na poprzednim posiedzeniu, któ-
ra ogranicza retroaktywność ustawy.

PRZEWODNICZĄCY 
ZDZISŁAW PUPA

To była propozycja Biura Legislacyjnego. 
Pan mecenas ją złożył, zgodziliśmy się z nią.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 11? (13)
Dziękuję serdecznie za głosowanie, za 

udział w  posiedzeniu komisji. Wyczerpaliśmy 
porządek obrad…

Sprawozdawcą komisji kto będzie?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Byłeś, to może…)
Tak, byłem. Przedstawię sprawozdanie.
Zamykam posiedzenie Komisji Środowiska. 

Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 19)
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