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SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA,
KOMISJI ŚRODOWISKA
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 12 lutego 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Marszałek Senatu dnia 16 lutego 2010 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2010 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Środowiska
(-) Zdzisław Pupa

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zdrowia
(-) Michał Okła

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

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego
2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3, w art. 34a w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
a) aktualny profil wody w kąpielisku,
b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo
wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
c) sposób gospodarki odpadami,
d) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie
kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
e) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.";

2)

w art. 1 w pkt 7, w ust. 3 w pkt 7 i 8 po wyrazach "kontroli wewnętrznej" dodaje się
wyrazy ", o której mowa w art. 163 ust. 4";

3)

w art. 1 w pkt 8, w pkt 17 wyrazy "projektów uchwał przygotowywanych przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta" zastępuje się wyrazami "projektów uchwał, o których
mowa w art. 34a ust. 1,";
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4)

w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 6 wyraz "planów" zastępuje się wyrazami "dokumentów
planistycznych";

5)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy "sezonu kąpielowego 2015 r." zastępuje się wyrazami "sezonu
kąpielowego w 2015 r.".
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