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SPRAW OZDANIE  KOMTSJ I  GOSPODARKI

towarach paczkowanych (druk nr 3396)

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu -- po

r. powyŻszyzasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 21 września 2010

projekt ustawy do Komisji Gospodarki do pierwszego cz7Ąanta,

Komisja Gospodarki po przeprowadzeniu pierwsze go cz5ĄanLa otaz rozpatrzeniu tego

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 pażdziernika f0I0 r.

wnosi:

W ys o ki S e j m uchwalić raczyzałączonyprojektustawy.

Warszawa, dnia 7 paź'dziernika 2010 r.
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rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
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USTAWA 

z dnia                    2010 r. 

o zmianie ustawy o towarach paczkowanych 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 oraz z 
2010 r. Nr 107, poz. 679) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za czynności związane z kontrolą doraźną nie pobiera się opłaty, chyba że w 
ich wyniku zostanie stwierdzone, że sprawdzona partia towaru paczkowa-
nego nie spełnia wymagań dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów 
ustawy. W takim przypadku pobierane są odpowiednio od paczkującego, 
zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie, sprowadzającego albo 
importera opłaty jak za kontrole planowe, o których mowa w art. 20 ust. 2.”; 

2)  w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Dyrektor właściwego terytorialnie okręgowego urzędu miar, nie częściej niż raz 
w roku, przeprowadza w pomieszczeniach paczkującego, zlecającego paczko-
wanie, paczkującego na zlecenie, importera oraz w miejscu paczkowania 
lub składowania towarów paczkowanych, kontrole planowe w celu stwier-
dzenia poprawności stosowanego systemu kontroli wewnętrznej ilości towa-
ru paczkowanego. 

2. Za czynności wykonywane przez dyrektora właściwego terytorialnie okrę-
gowego urzędu miar związane z planową kontrolą towarów paczkowanych 
pobiera się odpowiednio od paczkującego, zlecającego paczkowanie, pacz-
kującego na zlecenie albo importera opłaty zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Pan Wojcicch,Iasiriski
Przewodniczqpy Komisji Cospodarki
Sej m Rzeczypospolitcj Polskiej

opinia o zgodności z prswem Unii Europcjskiej projekt'u usta',wy o rnia,nię ustawy o
towara.ch paczkowanych ujętcj w sprnwozdnniu Komisji Gospodarki (druk nr 3459)
wyrażona nB podstawie art' 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września t 997 r. o dzialach
ndministracji rządowej (Dz. U.z2,lL,07 r. Nr 65, poz. 437 z p źn. 7.m)w rwi4zlru z art,42
ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regularninu Scjmu pru,ez ministrrr wlrrścirr.cgo do spraw
członkostwa Rzccrypospolitoj Po|sldej w Unii Buropcjs|tiej

,<iz ano wny P anię F rz ew a dn,i czący,

w związku z przędłożtlnynr sprnwozdaniem l(ornisji Gospodar.ki (druk ru 3459) o rządou,yn
projekc:ie ustawy o zmianże ustąwy tl towan.ach paczkowanych (druk nl. 3396), pozwalao:
sobie wyrazic poniższą opinię.

Pro.iekt jcst zgodny .r prawem Unii Europejskiei.

Do wiadotnoścL

Pan Waldernar Palvlak
Wicęrezes Rady M inistrow
Ministęr Gospodarki


