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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ŚRODOWISKA 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2014 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 5 listopada 2014 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3-6, 9-17, 19-23. 

 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jadwiga 

Rotnicka dokonała zmiany treści swoich wniosków (pkt 1 zestawienia wniosków i dodany do 

zestawienia pkt 21). 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Środowiska Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 (-) Jadwiga Rotnicka  (-) Janusz Sepioł 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2. 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 2:  

– w lit. b, w ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem 

wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność 

lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz 

właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo 

spółdzielnię mieszkaniową.”, 

– dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające 

z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – 

w części: 

1)  odpowiadającej stosunkowi liczby osób 

zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących 

we wszystkich lokalach – w przypadku metody 

ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1; 

2)  odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody 

w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach 

– w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa 

w art. 6j ust. 1 pkt 2; 

3) odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 

6j ust. 2; 

4)  odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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wspólnej w pozostałych przypadkach. 

3b. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, 

lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do 

spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do 

wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości 

wynikających z ustawy.”;”, 

b) w pkt 18 w lit. a, w ust. 1c wyrazy „lub budynkami 

wielolokalowymi, osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną 

lub zarząd spółdzielni, o której mowa w art. 2 ust. 3,” zastępuje się 

wyrazami „wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub 

spółdzielnia mieszkaniowa”; 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 2:  

– w lit. b, w ust. 3 skreśla się wyrazy „, a w przypadku spółdzielni 

mieszkaniowych – zarząd spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 

16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1443)”, 

– dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, 

lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do 

spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do 

wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości 

wynikających z ustawy.”;”, 

b) w pkt 18 w lit. a, w ust. 1c wyrazy „zarząd spółdzielni, o której 

mowa w art. 2 ust. 3,” zastępuje się wyrazami „spółdzielnia 

mieszkaniowa”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 

3)  w art. 1 w pkt 3 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „i 2c”, 

b) skreśla się ust. 2b, 

Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 



– 3 – 

c) w ust. 2c po wyrazie „jeden” dodaje się wyraz „stacjonarny”; 

4)  w art. 1 w pkt 8 w lit. c, w ust. 12 po wyrazie „przepisy” dodaje się 

wyrazy „art. 12 oraz”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

5)  w art. 1 w pkt 8 w lit. a, w ust. 1b po wyrazie „regulaminem” dodaje się 

wyrazy „oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 4a”; 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 17 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 7,  8 i 18. 

 

6)  w art. 1:  

a) w pkt 10: 

– skreśla się lit. a, 

– w lit. b, w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach „odebrane odpady” dodaje 

się wyrazy „– w przypadku przetargu na odbieranie odpadów od 

właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich 

instalacji w ofercie – w przypadku przetargu na odbieranie 

i zagospodarowywanie tych odpadów”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) w art. 6f: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera 

z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu, o którym 

mowa w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie lub odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa instalację 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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lub instalacje, w tym regionalne instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

jest obowiązany przekazać odebrane odpady. W przypadku 

niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie 

zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe 

jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady.”;”, 

c) skreśla się pkt 12 i 13; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 18 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

7)  w art. 1:  

a) w pkt 10: 

– skreśla się lit. a, 

– w lit. b, w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach „odebrane odpady” dodaje 

się wyrazy „– w przypadku przetargu na odbieranie odpadów od 

właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich 

instalacji w ofercie – w przypadku przetargu na odbieranie 

i zagospodarowywanie tych odpadów”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) w art. 6f: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera 

z przedsiębiorcą odbierającym lub odbierającym 

i zagospodarowującym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o którym 

mowa w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie lub odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.”, 

Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa instalację 

lub instalacje, w tym regionalne instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

jest obowiązany przekazać odebrane odpady. W przypadku 

niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie 

zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe 

jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady.”;”, 

c) skreśla się pkt 12 i 13, 

d) w pkt 29, w art. 9l w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub z gminą 

organizującą odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi”; 

8)  w art. 1: 

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) art. 6d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6d. 1. Gmina może udzielić zamówienia na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których 

mowa w art. 6c, w sposób bezpośredni spółce: 

1) o kapitale zakładowym wyłącznie gminnym; 

2) prowadzącej przeważającą część działalności w sferze 

użyteczności publicznej na rzecz tej jednostki samorządu 

terytorialnego. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 

zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo 

przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, o ile na 

terenie gminy nie funkcjonuje spółka z udziałem gminy powołana 

do tych celów lub gmina nie udzieliła jej zamówienia w sposób 

określony w ust. 1. 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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3. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy 

liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę, 

stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na 

sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszańców, gęstość zaludnienia 

na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

4. W przypadku, gdy gmina podzielona jest na sektory, 

przetargi, o których mowa w ust. 2, organizuje się dla każdego 

z wyznaczonych sektorów. 

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności: 

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych; 

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od 

właścicieli nieruchomości; 

3) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony 

środowiska; 

4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej 

z działalnością objętą zamówieniem; 

5) instalacje, w szczególności regionalne instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady; 

w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów 

selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego 
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te odpady; 

6) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości.”;”, 

b) po pkt 10 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) uchyla się art. 6e;”, 

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) art. 6f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6f.  1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera ze 

spółką z udziałem gminy, o której mowa w art. 6d ust. 1, lub 

z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o którym mowa 

w art. 6d ust. 2, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą 

wybranym w trybie przetargu wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym 

mowa w art. 6d ust. 2. W celu zapewnienia odbierania odpadów 

komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, 

gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień 

publicznych.”;”; 

9)  w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 3c wyrazy „w ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „w ust. 3b”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 16 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r 

ust. 2–2b i 2d;”,”; 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 11 i 20 należy głosować łącznie. 

 

11)  w art. 1 w pkt 16: 

a) w lit. a, w ust. 2a w pkt 1–4 skreśla się wyrazy „publikowanego 

przez Główny Urząd Statystyczny  w ostatnim Roczniku 

Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej”, 

b) dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, 

w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w pierwszym 

kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni.”;”; 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 1 w pkt 18 w lit. b, w ust. 2b wyrazy „ustalającą wysokość 

zaległości z tytułu” zastępuje się wyrazami „określającą wysokość”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 1 w pkt 20, w art. 6o w ust. 2 po wyrazie „opłaty” dodaje się 

wyrazy „lub zmiana stawki opłaty za gospodarowanie 

nieruchomościami”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 21–23 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) art. 6qa otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6qa. 1. Właściwy organ gminy, do której nie stosuje się 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, może wykonywać zadania 

z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego. 

Porozumienie nie może dotyczyć prowadzenia egzekucji 

należności pieniężnych z nieruchomości.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarządu związku 

międzygminnego w przypadku przejęcia przez ten związek zadań 

gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

3. Do porozumień, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

odpowiednio art. 8 ust. 2b–5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.). 

4. Organy egzekucyjne właściwe w dniu wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego pozostają właściwe do czasu 

zakończenia postępowania.”;”; 

15)  w art. 1: 

a) skreśla się pkt 30, 

b) po pkt 33 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art. 9o dodaje się art. 9oa w brzmieniu: 

„Art. 9oa. 1. Prowadzący regionalną instalację do 

przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalację przewidzianą 

do zastępczej obsługi regionu jest obowiązany przekazać 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, 

informację o odpadach, przekazanych mu przez tego 

przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi przygotowania 

do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu 

innemu posiadaczowi odpadów. 

2. Informacja o odpadach pochodzących z odpadów 

Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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komunalnych z terenu danej gminy zawiera dane o: 

1) rodzajach i masie odpadów papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła poddanych recyklingowi 

i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych 

w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze 

wskazaniem procesu odzysku, któremu został poddany 

odpad; 

2) rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne przygotowanych do 

ponownego użycia, poddanych recyklingowi oraz poddanych 

innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu 

innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu 

odzysku, któremu został poddany odpad; 

3) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości 

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych. 

3. Informacja o masie odpadów komunalnych poddanych 

recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz 

poddanych odzyskowi może być podawana jako iloczyn średniego 

procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, 

odpowiednio dla: 

1) recyklingu, lub 

2) przygotowania do ponownego użycia, lub 

3) odzysku 

– oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez 

gminę. 

4. Informacja o masie pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych poddanych składowaniu może być 

podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika 

osiągniętego w danej instalacji dla poddanych składowaniu 

odpowiednio: 

1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub 
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2) pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych 

– oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez 

gminę. 

5. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania 

odpadów komunalnych oraz instalację przewidzianą do zastępczej 

obsługi regionu przekazuje informację o odpadach, które poddał 

procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub 

odzysku innymi metodami lub przekazał w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów: 

1) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości dwa razy w roku: za pierwsze 

półrocze – w terminie do dnia 15 lipca i za drugie półrocze – 

w terminie do dnia 15 stycznia; 

2) gminie raz w roku – w terminie do dnia 15 stycznia za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić 

w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa 

w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia zawartych w niej 

danych.”;”, 

c) w pkt 44, w pkt 4 po wyrazie „kalkulacji” dodaje się wyrazy 

„, o której mowa w art. 9m,” oraz wyrazy „o których mowa 

w art. 9m” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 9oa ust. 1”; 

16)  w art. 1 w pkt 44 po wyrazach „art. 9za” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a  w brzmieniu: 

„a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1)  odbiera od podmiotu odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady 

komunalne lub odpady zielone spoza regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy Mg odebranych 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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odpadów, 

2) nie zawiera umowy na zagospodarowywanie 

zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów 

zielonych z podmiotem odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, który 

wykonuje swoją działalność w ramach regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 10 000 zł;”,”; 

17)  skreśla się art. 4; Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

18)  skreśla się art. 4; Poprawka 

KSTAP, 

KŚ 

 

19)  dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia 

postępowania podatkowego pozostają właściwe do czasu zakończenia 

postępowania.”; 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

20)  dodaje się art. 4b w brzmieniu: 

„Art. 4b Do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 

na 1 osobę ogółem, przyjmuje się że wynosi on 1299 zł. 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

21) w art. 5 w ust. 1 i 3–5 po wyrazach „wejścia w życie” dodaje się 

wyrazy „art. 1 pkt 22”; 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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22) dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Przepisów art. 5 nie stosuje się, jeżeli przed dniem 

wejścia w życie art. 1 pkt 22 niniejszej ustawy zawarto na podstawie 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) porozumienie o przekazaniu 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta zadań z zakresu 

egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis zdania pierwszego 

stosuje się odpowiednio do przekazania zadań zarządowi związku 

międzygminnego.”; 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej poparta 

przez połączone 

komisje 

 

23) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 22 i pkt 23 lit. b, art. 5 i art. 5a, które 

wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. 

Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

przez połączone 

komisje 

 

 

 

 
 

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

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 

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


