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Druk nr 2163 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH 
I LEŚNICTW A ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO l POLITYKI 

REGIONALNEJ 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach (druk nr 2119) 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu - po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu- skierowała w dniu 4 lutego 2014 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej- do pierwszego czytania. 

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. 

wnoszą: 

W Y sok i S ej m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

/-/Halina Rozpondek 

Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

/-/Stanisław Żelichowski 

Sprawozdawca 

/-/Miron Sycz 
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USTAWA 

z dnia •.• 

o zmianie ustawy o odpadach 

Art. l. 

Projekt 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 
1238) po art. 244 dodaje się art. 244a w brzmieniu: 

"Art. 244a. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
części, wydana na podstawie art. 54 ust. l ustawy, o której mowa 
w art. 252, oraz decyzja o zamknięciu składowiska odpadów, 
wydana na podstawie art. 54c ust. l ustawy, o której mowa wart. 
252, mogą być zmieniane w zakresie: 

l) technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub 
jego wydzielonej części; 

2) harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowi
ska odpadów; 

3) sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym skła
dowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunków 
wykonania tego obowiązku.". 

Art. 2. 
U stawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Warszawa, dnil.5lutego 2014 r. 
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Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.221.2014 l 3 l MO 

dat.: OSZ-Ql40-108/14 z 20.02.2014 r. 
Pan Stanisław Żelichowski 
Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
Sejm RP 

opinia o zgodnoki z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach ujętego w sprawozdan/u Komisji Ochrony Środowiska, Zasob6w Naturalnych 
i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego l Polltyld Regionalnej (druk nr 2163) 
wyraźona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzejnia 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poL 437 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 
4 l art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa 
Rzeczypospolitej Polsldej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący~ 

w związku z przedłożonym sprawozdaniem pozwalam sobie wyrazić poniższą oprnlę. 

Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

oo'w!adomości: 
Pan Maciej Grabowski 

. Minister środowiska 

Z poważaniem 

Z up. iv-i1i::. iie:. .:ip w Lu~::-r~niczr.ycl". 
~E ·-'ETA TANU 

Piotr S~rąfin 


