
Druk nr 2983-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                    IV kadencja

DODATKOWE   SPRAWOZDANIE

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA

o rządowym projekcie ustawy o między-
narodowym obrocie odpadami (druk nr 2945).

Sejm na 78 posiedzeniu w dniu 1 lipca 2004 r. - zgodnie z art. 47 ust.1 Regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2983 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 2 lipca 2004 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m    raczy następujące wnioski i poprawki:

1) w art. 7 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Główny inspektor Ochrony Środowiska, w drodze postanowienia, może
zdecydować o przesłaniu, za swoim pośrednictwem, do właściwego organu
kraju przeznaczenia odpadów, zgłoszenia podmiotu wysyłającego odpady.”;

- poseł A. Markowiak z grupą 15 posłów

- przyjąć
2) w art. 8 ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje o międzynarodowym
obrocie odpadami właściwego, ze względu na miejsce pochodzenia lub
przeznaczenia odpadów, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
jeżeli, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, nie wymaga się  na ten obrót
zezwolenia.”;



- poseł A. Markowiak z grupą 15 posłów
- przyjąć

3) art. 9 nadać brzmienie:

„Art. 9. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w drodze postanowienia, na które
przysługuje zażalenie, może żądać dodatkowych informacji dotyczących
zamierzonego międzynarodowego obrotu odpadami.”;

- poseł A.  Markowiak z grupą 15 posłów
- przyjąć

4) w art. 10 w ust. 5 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu budowlanego związanego z
obrotem tymi odpadami,”;

- poseł A. Markowiak z grupą 15 posłów
- przyjąć

5) w art. 11 ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Jeżeli przepisy, o których mowa w art. 1, przewidują pisemną zgodę,
Główny Inspektor Ochrony Środowiska w drodze decyzji udziela jej lub
odmawia jej udzielenia.”;

- poseł A. Markowiak z grupą 15 posłów
- przyjąć

6) w art. 14 ust. 6 nadać brzmienie:

„6. Po przedstawieniu wymaganych przepisami, o których mowa w art. 1,
dokumentów, na wniosek składającego zabezpieczenie, właściwy organ w
drodze  decyzji orzeka o jego zwrocie, z zastrzeżeniem ust. 7.”.

- poseł A. Markowiak z grupą 15 posłów

- przyjąć

Warszawa, dnia 2 lipca 2004 r.

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

/-/ Jan Chojnacki /-/ Krzysztof Filipek




