Druk nr 2216A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA

o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1634)
Sejm na 64. posiedzeniu w dniu 19 marca 2014 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu
- skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2216 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 20 marca 2014 r.
wnosi:
Wysoki Sejm

raczy następujące poprawki:

1) skreślić art. 2;
– KP PiS
– odrzucić
2) skreślić art. 4.
– KP PiS
– odrzucić
Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

/-/Ewa Wolak

/-/Stanisław Żelichowski

warszawa, dniaZ't marca 2014 r.
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