
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Druk nr 587 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ŚRODOWISKA 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 16 lipca 2009 r. nad ustawą  

o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji,  

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 15. 
 
 

 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Środowiska 
   (-) Zdzisław Pupa 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji 

 

 

 

1)  w art. 4 w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz na podstawie przepisów o 

systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku 

siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania"; 

 

Poprawka 
mniejszości KŚ 
 

2)  w art. 15 dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 3, a 

dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4; 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
komisję 

3)  w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Jednostki pochłaniania mogą być dodatkowo wykorzystane do 

zamiany na jednostki redukcji emisji odpowiadające 

pochłanianiu dwutlenku węgla (CO2) uzyskanemu w wyniku 

realizacji projektów wspólnych wdrożeń poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej."; 

 

Poprawka sen.  
W. Skurkiewicza 

4)  w art. 20 skreśla się wyrazy "i 19"; 

 

Poprawka  
KŚ 

5)  w art. 25: 

a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "które zostały" dodaje się wyraz 

"wstępnie", 

b) w ust. 3 wyrazy "umowami zbycia" zastępuje się wyrazami 

"umowami sprzedaży"; 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
komisję 

6)  w art. 31 w ust. 3 po wyrazach "zawierania umów" dodaje się 

wyrazy "o udzielenie dotacji"; 

 

 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
komisję 
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7)  w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W przypadku gdy wybrano ścieżkę drugą, list zatwierdzający 

zawiera dodatkowo zobowiązanie do uzyskania pozytywnej 

oceny raportu, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2, przez 

Komitet Nadzorujący."; 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
komisję 

8)  po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: 

"Art. 53a. Rada Ministrów udziela gwarancji finansowych polskim 

podmiotom realizującym projekty wspólnych wdrożeń i 

projekty mechanizmu czystego rozwoju."; 

 

Poprawka sen.  
W. Skurkiewicza 

9)  w art. 56 w pkt 11, w ust. 5 skreśla się wyrazy "Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej" oraz po wyrazach "Krajowego operatora" 

dodaje się wyrazy "systemu zielonych inwestycji"; 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
komisję 

10)  w art. 56 w pkt 12, w art. 401b po wyrazach "w art. 401 ust. 2–13" 

dodaje się wyrazy "i 13e"; 

 

Poprawka sen.  
K. Majkowskiego 
poparta przez 
komisję 

11)  w art. 56 w pkt 13, w art. 401c w ust. 1 wyrazy "umów zbycia" 

zastępuje się wyrazami "umów sprzedaży"; 

 

Poprawka sen.  
K. Majkowskiego 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 12, 13 i 15 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 14. 

 

12)  po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu: 

"Art. 58a. Pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1, podmiot 

korzystający ze środowiska sporządza za rok 2010 i 

wprowadza do Krajowej bazy w terminie do końca 

lutego 2011 r.";  

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
komisję 

13)  art. 59 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 59. Pierwszej oceny informacji, o której mowa w art. 8 ust. 4, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje w 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
komisję 
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terminie do dnia 15 grudnia 2012 r. Ocenie tej podlegają 

informacje zawarte w raportach sporządzonych za rok 

2010 i 2011."; 

 

14)  po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: 

"Art. 59a. Do opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2009 

przepisy ustawy zmienianej w art. 56 stosuje się w 

brzmieniu dotychczasowym."; 

 

Poprawka sen.  
K. Majkowskiego 

15)  w art. 61 po wyrazach "od dnia ogłoszenia" dodaje się wyrazy "z 

wyjątkiem art. 56 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2010 r.". 

 

Poprawka  
sen. M. Wojtczaka 
poparta przez 
komisję 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


