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SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 30 marca 2011 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1 i 3.
Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Wiesław
Dobkowski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt II ppkt 2 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1:
a) w lit a:
- w ust. 1 po wyrazie "sprzedaży" dodaje się wyrazy "lub

Wniosek
KSTAP,
KBFP

Poprawka sen.
P. Gruszczyńskiego
poparta przez
połączone komisje

świadczących usługi",
- w ust. 2 po wyrazie "sprzedaż" dodaje się wyrazy "lub
świadczone są usługi",
b) w lit. b, w ust. 2b wyrazy "podlega sprzedaż dokonywana"
zastępuje się wyrazami "podlegają sprzedaż i świadczenie usług
dokonywane";

2)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 2b po wyrazach "w budynkach"
dodaje się wyrazy "albo w niezwiązanych trwale z gruntem
obiektach budowlanych wydzielonych z przestrzeni za pomocą

Poprawka sen.
W. Dobkowskiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

przegród budowlanych posiadających dach,";

3)

w art. 1 skreśla się pkt 2.

Poprawka
senatorów:
W. Dobkowskiego,
P. Gruszczyńskiego,
Z. Meresa,
S. Piotrowicza,
E. Smulewicza,
J. Wyrowińskiego,
A. Zając,
K. Zaremby
poparta przez
połączone komisje
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