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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 

(druk nr 252) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu umożliwienie prowadzenia inwestycji w zakresie lotnisk użytku 

publicznego, przez zakładających i zarządzających lotniskami, a także Agencję Żeglugi 

Powierzanej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. 

W obowiązującym stanie prawnym wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji 

w zakresie lotniska użytku publicznego można było złożyć do dnia 31 grudnia 2015 r. Ustawa 

wprowadza nowy termin na złożenie wniosku – do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 715).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Infrastruktury. Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu projektu z naniesionymi redakcyjnymi poprawkami Komisji.  
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III. Uwagi szczegółowe 

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie lotnisk użytku publicznego polega na dodaniu do jej przepisów art. 4a 

w brzmieniu: 

„Art. 4a. Wniosek, o którym mowa w art. 3, można złożyć nie później niż do dnia 

31 grudnia 2020 r.”. 

Jednocześnie w dalszym ciągu w ustawie pozostanie art. 4 w brzmieniu: 

„Art. 4 Wniosek, o którym mowa w art. 3, można złożyć nie później niż do dnia 

31 grudnia 2015 r.”. 

Adresaci ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie lotnisk użytku publicznego „otrzymają” więc dwa wzajemnie sprzeczne przepisy. 

Propozycja poprawki zakłada skreślenie art. 4 ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2143) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 4; 

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Wniosek, o którym mowa w art. 3, można złożyć nie później niż do dnia 

31 grudnia 2020 r.”. 
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