
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 2413-A 

DODATKOWE SPRA WOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ENERGETYKI 

I SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH 

ORAZ KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, 

ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 2162). 

Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. l 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2413 do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz Komisji 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia poprawki 

zgłoszonej w czasie drugiego czytania. 

Komisje: Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu poprawki na 

posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. 

wnoszą: 

Wysoki Sejm raczy następującą poprawkę: 

w art. l w pkt 21 w art. 146 a ust.3 nadać brzmienie: 

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. l, dla źródła spalania paliw o całkowitej 

nominalnej mocy cieplnej większej niż 500 MW, ustalonej z uwzględnieniem pierwszej i 

drugiej zasady łączenia, opalanego paliwem stałym, dla którego pierwsze pozwolenie na 



budowę wydano po dniu l lipca 1987 r., wielkość dopuszczalnej emisji tlenku azotu i 

dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu w okresie od dnia l stycznia 2016 r. do 

dnia 31 grudnia 2023 r. nie może być wyższa niż 200 mg/m3 u·" 

-KPPO 

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. 

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw energetyki 

i surowców energetycznych 

1-1 Andrzej Czerwiński 

Sprawozdawca 

/-/Tadeusz Arkit 

-przyjąć 

Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

/-/Stanisław Żelichowski 
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Minister 
Spraw Zagraniczńych 

DPUE.920.906.2013 / 16 /dk 
dot.: OSZ-0140-128/14 z 06.06.2014 r

1 g~~IB 

warszawa, 9 aerwca 2014 r. 

Pan 
Stanisław Żelichowski 
Przewodniczący 

KomisJI Ochrony środowiska, 
Zasobów Naturalnych i leśnittwa 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawki zawartej w dodatlnJwrm 
sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Ene1Jetyki i Surowców Enercetycznych 
oraz Kornisji Oehrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Lemietwa oraz (druk nr 24~) 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustoW"- Pmwo odrrony ~wlska w.z 
niektótYch innych ustaw {druk nr 2162}, wyratona na podstawie art. 1tl ust. 3 pkt Z ustaw.Y 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządoweJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 4a7 
.z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Replamlnu sejmu przez ministra 
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polslcle) w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym dodatkowym sprawozdaniem (druk nr 2413-A) pozwalam sobie 
wvrazić poni!szą opinię . 

Poprawka nłe Jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan MacieJ Grabowski 
fy1inister środowiska 


