
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Druk nr 599 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 15 lipca 2009 r. nad ustawą  

o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 15, 16, 17 i 18. 
 
 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
   (-) Jerzy Chróścikowski 
 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 

 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 6, 8, 13 i 17 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w ust. 2 wyrazy "1 września do dnia 31 października 2010 r., 

według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r." zastępuje się wyrazami 

"1 kwietnia do dnia 31 maja 2010 r., według stanu na dzień 31 

stycznia 2010 r."; 

 

Poprawka sen.  
J. Chróścikowskiego 
poparta przez 
komisję 

2)  w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b w tiret pierwszym wyraz 

"spełniających" zastępuje się wyrazami "nie mniejszych niż"; 

 

Poprawka  
KRRW 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 12 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 5 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", w tym w badaniu metod 

produkcji rolnej,"; 

 

Poprawka  
KRRW 
poparta przez 
komisję 

4)  w art. 7 w ust. 1 po wyrazie "tworzy" dodaje się wyrazy "i 

prowadzi"; 

 

Poprawka  
KRRW 
poparta przez 
komisję 

5)  w art. 7 w ust. 6 po wyrazie "Zaktualizowane" dodaje się wyrazy "i 

uzupełnione"; 

   

Poprawka  
KRRW 
poparta przez 
komisję 

6)  w art. 9 w ust. 1:  

a) w pkt 1 wyrazy "1 września do 17 października 2010 r." zastępuje 

się wyrazami "1 kwietnia do 17 maja 2010 r.", 

b) w pkt 2 i 3 wyrazy "8 września do 31 października 2010 r." 

zastępuje się wyrazami "8 kwietnia do 31 maja 2010 r."; 

 

Poprawka sen.  
J. Chróścikowskiego 
poparta przez 
komisję 
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7)  w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "załączniku nr 2 do ustawy" 

zastępuje się wyrazami "art. 7 ust. 2"; 

 

Poprawka  
KRRW 
poparta przez 
komisję 

8)  w art. 10 wyrazy "3 listopada do 10 listopada 2010 r." zastępuje się 

wyrazami "3 czerwca do 10 czerwca 2010 r."; 

 

Poprawka sen.  
J. Chróścikowskiego 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  w art. 11 w ust. 2: 

a) po wyrazie "nazwiska," dodaje się wyraz "nazwy,", 

b) wyrazy "oraz adresu" zastępuje się wyrazami ", numeru 

identyfikacji podatkowej NIP, numeru identyfikacyjnego 

REGON, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty 

elektronicznej"; 

 

Poprawka sen. 
G.A. Sztark 
poparta przez 
komisję 

10)  w art. 11 w ust. 2 wyrazy "oraz adresu" zastępuje się wyrazami ", 

numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru identyfikacji 

REGON, adresu oraz numeru telefonu"; 

 

Poprawka sen.  
J. Chróścikowskiego 

11)  w art. 13 w ust. 1 wyrazy "Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pracami" zastępuje się wyrazem "Pracami"; 

 

Poprawka  
KRRW 
poparta przez 
komisję 

12)  w art. 13 w ust. 2: 

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy "w tym w badaniu metod produkcji 

rolnej,", 

b) w pkt 5 skreśla się wyrazy "w tym badania metod produkcji 

rolnej,";   

 

Poprawka  
KRRW 
poparta przez 
komisję 

13)  w art. 18 w ust. 1 wyraz "maja" zastępuje się wyrazem "stycznia"; 

 

Poprawka sen.  
J. Chróścikowskiego 
poparta przez 
komisję 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 14  wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

14)  w art. 18 skreśla się ust. 2 i 3; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 

15)  w art. 18 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami 

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z Radą 

Ministrów"; 

 

Poprawka sen.  
W. Skurkiewicza 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 16 i 18 należy głosować łącznie. 

 

16)  w załączniku nr 1 w części I: 

a) w ust. 1 w pkt 13, 

b) w ust. 2 w pkt 8 

- wyraz "e-mail" zastępuje się wyrazami "poczty elektronicznej"; 

 

Poprawka  
KRRW 
poparta przez 
komisję 

17)  w załączniku nr 2: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "stycznia 

2010 r." zastępuje się wyrazami "września 2009 r.", 

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "lutego 2010 

r." zastępuje się wyrazami "października 2009 r.", 

c) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 stycznia 

2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca 2010 r." zastępuje się 

wyrazami "29 września 2009 r. oraz w terminie do dnia 15 

lutego 2010 r.", 

d) w ust. 4: 

- w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 stycznia 

2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca 2010 r." zastępuje 

się wyrazami "29 września 2009 r. oraz w terminie do dnia 

15 lutego 2010 r." oraz wyrazy "31 marca 2011 r." zastępuje 

się wyrazami "30 listopada 2010 r.", 

- w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 stycznia 

2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca 2010 r." zastępuje 

Poprawka sen.  
J. Chróścikowskiego 
poparta przez 
komisję 
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się wyrazami "29 września 2009 r. oraz w terminie do dnia 

15 lutego 2010 r.", 

- w pkt 3 wyrazy "29 stycznia 2010 r." zastępuje się wyrazami 

"29 września 2009 r.", 

e) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "26 lutego 

2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca 2010 r." zastępuje się 

wyrazami "26 października 2009 r. oraz w terminie do dnia 15 

lutego 2010 r.", 

f) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "26 lutego 

2010 r." zastępuje się wyrazami "26 października 2009 r.", 

g) w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "31 marca 

2010 r. oraz w terminie do dnia 31 marca 2011 r." zastępuje się 

wyrazami "30 listopada 2009 r. oraz w terminie do dnia 30 

listopada 2010 r.", 

h) w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 stycznia 

2010 r." zastępuje się wyrazami "29 września 2009 r.", 

i) w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 stycznia 

2010 r." zastępuje się wyrazami "29 września 2009 r.", 

j) w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "26 lutego 

2010 r." zastępuje się wyrazami "26 października 2009 r.", 

k) w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "26 lutego 

2010 r." zastępuje się wyrazami "26 października 2009 r."; 

 

18)  w załączniku nr 2 w ust. 4 w lit. m w tiret dziesiątym wyraz "e-mail" 

zastępuje się wyrazami "poczty elektronicznej". 

Poprawka  
KRRW 
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 

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


