
Poprawki senackie po głosowaniu
(zestawienie wykonanie przez Forum)

Rodzaj poprawki Efekt głosowania
Poprawka pierwsza zmierza do nadania tytułowi ustawy
brzmienia zgodnie z zasadami techniki prawodawczej

Poprawka została przyjęta jednogłośnie

Poprawka  druga  uchyla  definicję  przyłącza
kanalizacyjnego w brzmieniu uchwalonym przez Sejm

53  senatorów głosowało za, 7 - przeciw,
3 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował.
Poprawka została przyjęta

Poprawka  czwarta  zmienia  definicję  przyłącza
wodociągowego  przesądzając,  iż  przyłącze  obejmuje
jedynie  odcinek  przewodu  biegnący  w granicach
nieruchomości gruntowej

19 senatorów głosowało za, 37 - przeciw,
8 wstrzymało się  od głosu,  1  senator  nie
głosował. 
Poprawka nie uzyskała akceptacji Izby

Poprawka  piąta  doprecyzowuje  przepis  nakładający  na
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek
realizacji  dostaw  wody  pod  odpowiednim  ciśnieniem,
wskazując, iż wymóg ten dotyczy wyłącznie dostaw wody
z sieci

55 senatorów głosowało  za,  4 - przeciw,
4 wstrzymało się od głosu.
Poprawka została przyjęta

Poprawka  szósta  uchyla  zmiany  wprowadzone  do
przepisu  regulującego  zasadę  zawieranie  umów
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

9 senatorów głosowało  za, 45 - przeciw,
7 wstrzymało  się  od  głosu,  2  nie
głosowało.
Poprawka nie uzyskała akceptacji Izby

Poprawka siódma zobowiązuje  właściciela  lub zarządcę
budynku  wielolokalowego,  aby  w przypadku,  jeżeli
zamierza  złożyć  wniosek  o zawarcie  umowy
o doprowadzenie wody lub odprowadzanie ścieków przez
przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne
bezpośrednio  z osobą korzystającą  z lokalu,  uzgodnił on
z przedsiębiorstwem  sposób  przerywania  dostarczania
wody  z punktów  czerpalnych  znajdujących  się  poza
lokalami

63 senatorów głosowało  za,  1 - przeciw,
1 wstrzymał się od głosu.
Poprawka została przyjęta

Poprawka ósma zmierza do tego, aby gminne jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
prowadzą działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania
ścieków, nie były zobowiązane przy prowadzaniu tej
działalności do przestrzegania wymogów wynikających
z indywidualnych zezwoleń wydanych
przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym

61 senatorów głosowało  za,  1 - przeciw,
4 wstrzymało od głosu, 1 nie głosował.
Poprawka została przyjęta

Poprawka  dziesiąta,  jedenasta  i czternasta,  nad  którymi
będziemy  głosować  łącznie,  porządkują  przepisy
regulujące  procedurę  zatwierdzania  taryf  określających
ceny za wodę i ścieki oraz regulują sytuację,  gdy organ
nadzoru  stwierdzi  nieważność  uchwały  o zatwierdzeniu
taryf

67 senatorów głosowało za.
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka  dwunasta  modyfikuje  przepis  karny,  tak  aby
ukaraniu  na  jego  podstawie  podlegały  również  osoby,
które  podejmują  działania  wpływające  na  zmianę,
utrzymanie  lub  utratę  właściwości  pomiarowych
wodomierzy głównych lub urządzeń pomiarowych

64  senatorów  głosowało  za,  1  senator
wstrzymał się od głosu.
Poprawka została przyjęta

Skreśla ona przepis, który daje podstawę do rozkładania
na  raty  lub  uwzględniania  w rozliczeniach  za  wodę
i ścieki  należności  za  przekazane  urządzenia
wodociągowe i kanalizacyjne

11 senatorów głosowało za, 50 - przeciw,
5 wstrzymało się od głosu.
Poprawka nie uzyskała akceptacji Izby



Poprawka siedemnasta wydłuża terminy na dostosowanie
regulaminów  dostarczania  wody  i odprowadzania
ścieków  oraz  umów  o doprowadzanie  wody  lub
odprowadzanie  ścieków  do  wymogów  wynikających
z niniejszej nowelizacji

66  senatorów  głosowało  za,  1  senator
wstrzymał się od głosu.
Poprawka została przyjęta

Poprawka  osiemnasta  porządkuje  przepis  w zakresie
aktów wykonawczych, które powinny zachować moc do
czasu  wydania  nowych  aktów  wykonawczych,  na
podstawie zmienionych upoważnień

66 senatorów głosowało za.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie

Głosowanie  nad  podjęciem  uchwały  w sprawie  ustawy
o zmianie  ustawy  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę
i zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  w całości  ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek

61 senatorów głosowało za, 6 wstrzymało
się od głosu.
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.


