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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

             IV kadencja

D O D A T K O W E      S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I  LEŚNICTWA  ORAZ KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
/druk nr 1640/.

Sejm na 63 posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2003 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1

Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr

2250 do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  oraz

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w

drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej

wyznaczyło przedstawicieli Komisji.

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz

Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 6

stycznia 2004 r. i wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji

Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji, do której odnoszą się

zawarte w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nie jest objęty zakresem prawa

Unii Europejskiej

wnoszą:

Wysoki  Sejm    raczy następujące poprawki:
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w Art. 1:
1) dodać nową zmianę w brzmieniu:

“8) dodaje się art. 110b w brzmieniu:
“Art. 110b. Zadania określone w art. 109a ust. 1 i 110a ust. 1 są

finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw środowiska.”;

- poseł E. Łukacijewska
- przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr
3.

2) dodać nową zmianę w brzmieniu:
“9) w art. 138 uchyla się ust. 2”;

- poseł S. Żelichowski
- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 4.

3) dodać nową zmianę w brzmieniu:
“10) art. 407 otrzymuje brzmienie:

“Art. 407. Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie
działalności, o której mowa w art. 406 pkt 1-11 oraz na:

1) realizację przedsięwzięć związanych z ochroną
powierzchni ziemi,

2) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami
masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te
ruchy,

3) inne zadania ustalane przez radę powiatu, służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony
środowiska.”;

- poseł J. Grobel-Proszowska
- przyjąć
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4) art. 3 nadać brzmienie:
“Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z
dniem ogłoszenia.”;

- poseł S. Żelichowski
- przyjąć

Warszawa, dnia 6 stycznia 2004 r.

Zastępca Przewodniczącego Przewodniczący Komisji
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

/-/ Maciej Giertych /-/ Wojciech Mojzesowicz

Sprawozdawca

/-/ Stanisław Żelichowski


