
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 7 października 2014 r. 

Nr posiedzenia: 190 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli „Usuwanie przez powiaty pojazdów 

i prowadzenie parkingów strzeżonych dla tych pojazdów”. 

2. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli „Realizacja zadań w zakresie 

gospodarki przestrzennej przez samorządy województwa 

podkarpackiego w latach 2009–2012”. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Witold 

Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, 

Ireneusz Niewiarowski, Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, 

 
 goście: 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Prawnego 

i Orzecznictwa Kontrolnego Zbigniew Wrona, 

 doradca prawny w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa 

Kontrolnego Andrzej Jakubowski, 

 zastępca dyrektora Delegatury NIK w Opolu Janusz Madej, 

 doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK w Opolu Edward 

Wrzeszcz, 

 zastępca dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie Paweł 

Adamski, 

 główny specjalista w Delegaturze NIK w Rzeszowie 

Andrzej Trojanowski, 

 Komenda Główna Policji: 

 główny specjalista w Zespole Opiniodawczo-

Konsultacyjnym w Biurze Ruchu Drogowego Mariusz 

Wasiak, 

 Związek Powiatów Polskich: 

 ekspert Grzegorz Kubalski, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej 

Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, 

 naczelnik Wydziału Lokalnego Planowania i Infrastruktury 



- 2 - 

Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki 

Przestrzennej Lidia Piotrowska, 

 główny specjalista w Departamencie Polityki Przestrzennej 

Krystyna Łazutka, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego 

Mirosław Hakiel, 

 radca prawny w Departamencie Prawnym Krzysztof 

Staeven, 

 główny specjalista w Departamencie Porządku Publicznego 

Paweł Długołęcki, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 starszy legislator w Biurze Legislacyjnym Iwona Kozera-Rytel. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Wyniki kontroli „Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów dla tych 

pojazdów” omówił wicedyrektor delegatury NIK w Opolu Janusz Madej. Celem kontroli 

była ocena realizacji zadań własnych powiatów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg. 

W szczególności kontroli poddano postępowanie w stosunku do pojazdów nieodebranych 

przez ich właścicieli z parkingów w określonym w ustawie terminie, w tym wnioskowanie 

do sądu o orzeczenie ich przepadku na rzecz powiatu, wykonywanie postanowień sądów, 

jak też wydawanie przez starostów decyzji o zapłacie przez właściciela pojazdu kosztów 

związanych z usunięciem pojazdu z drogi, jego przechowywaniem, oszacowaniem 

wartości, sprzedażą lub zniszczeniem. NIK oceniła negatywnie podejmowane działania. 

Powiaty nie wypracowały skutecznych rozwiązań zapewniających sprawną realizację 

zadań. NIK postuluje wdrożenie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia 

obowiązku poinformowania o usunięciu pojazdu, wprowadzenia przepisu przewidującego 

trzydziestodniowy termin na złożenie przez starostę wniosku do sądu o orzeczenie 

przepadku pojazdu na rzecz powiatu oraz regulacji, zgodnie z którą koszty 

przechowywania pojazdu za okres od dnia upływu terminu na złożenie przez starostę 

wniosku do sądu o orzeczenie przepadku do czasu złożenia takiego wniosku obciążałyby 

powiat, a nie właściciela pojazdu. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego omówiła przygotowany przez biuro projekt ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Zdaniem NIK projekt realizuje postulaty wynikające z kontroli. 

Przedstawiciel Komendy Głównej Policji wypowiedział się za zmianą zaproponowaną w 

projekcie ustawy. 

Zdaniem eksperta Związku Powiatów Polskich Grzegorza Kubalskiego cel projektu jest 

rozumiany przez powiaty. Ekspert zasygnalizował problem związany z procedurami 

administracyjnymi w sytuacji, gdy pojazd przeszedł już na własność powiatu, a starosta 

jest związany działaniem innych organów, takich jak np. urząd skarbowy. 

W trakcie dyskusji senator Ireneusz Niewiarowski pytał, z czego wynika troska o 

właścicieli pojazdów, którzy często świadomie je porzucają, zaśmiecając środowisko. 

Przedstawiciel NIK wyjaśnił, że w omawianym przypadku mamy do czynienia z 

pojazdami sprawnymi technicznie – pozostawionymi przez pijanego kierowcę lub bez 

ważnego ubezpieczenia. Wrakami pojazdów, o których wspomniał senator, zajmują się 

gminy na podstawie innych przepisów. 

Przewodniczący obradom zastępca przewodniczącego Stanisław Iwan zaproponował, by 

komisja wniosła o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 
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projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.  

W głosowaniu komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został 

senator Andrzej Matusiewicz. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

 

Ad 2. 

 

Wyniki kontroli „Realizacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej przez samorządy 

województwa podkarpackiego w latach 2009–2012” omówił Paweł Adamski, wicedyrektor 

Delegatury NIK w Rzeszowie. Celem kontroli była ocena działalności organów samorządu 

terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego w związku z realizacją obowiązków 

ustawowych oraz stosowania wymaganych prawem procedur związanych z planowaniem i 

wydawaniem decyzji administracyjnych.  

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań przez 

skontrolowane samorządy województwa podkarpackiego. Zwróciła jednak uwagę na niski 

stopień pokrycia obszarów gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Za podstawową przyczynę takiego stanu rzeczy uznano brak ustawowego obowiązku ich 

uchwalania oraz dokonywania w nich zmian. Fakultatywność uchwalania miejscowych 

planów powoduje istnienie obszarów gmin pozbawionych w całości lub częściowo 

dyspozycji dotyczących sposobu ich zagospodarowania. W ocenie NIK brak przepisów 

obligujących do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

całej gminy oraz pozostawienie możliwości kształtowania przestrzeni głównie w drodze 

decyzji o warunkach zabudowy nie zapewnia właściwego kształtowania i realizacji polityki 

przestrzennej. 

Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i 

Rozwoju Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz podziękowała za raport NIK, zawierający 

wiele słusznych wniosków. Poinformowała o pracach toczących się w resorcie nad tzw. 

małą nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem 

ministerstwa plan zagospodarowania przestrzennego powinien być przygotowany tam, 

gdzie będzie sprzyjał rozwojowi. 

W dyskusji senator Witold Gintowt-Dziewałtowski nie zgodził się z pozytywną oceną 

NIK. Stwierdził, że samorządy szczególnie na terenach atrakcyjnych przyrodniczo nie 

planują przestrzeni, wolą mieć wolną rękę. Wspomniał o wielu domach, które zostały 

wybudowane na terenach powodziowych. Według senatora materia jest bardzo trudna. 

Senator Jadwiga Rotnicka pytała o sens istnienia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, skoro nie ma ono żadnej mocy prawnej, a sporządzenie 

takiego studium jest również kosztowne. Interesowała się podstawą, na jakiej jest 

wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W odpowiedzi przedstawicielka MIR Krystyna Łazutka wyjaśniła, że studium jest 

dokumentem kierunkowym, określającym w sposób ogólny politykę przestrzenną gminy. 

Wiąże gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Studium nie jest jednak podstawą do odmowy decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast 

sama decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem senator Jadwigi 

Rotnickiej komisja nie jest władna, by przygotować odpowiednią regulację, wymagającą 

szerokich konsultacji z innymi resortami.  

Pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego w 

NIK Zbigniew Wrona stwierdził, że studium jest ważnym instrumentem kształtowania 

polityki przestrzennej. Jednak obecnie nie ma obowiązku sporządzania planów 

zagospodarowania przestrzennego, w takiej sytuacji studium traci sens. Zbigniew Wrona 

powrócił do wyników kontroli i zwrócił się do senatorów z prośbą o podjęcie prac nad 
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projektem ustawy, który będzie zawierał obowiązek tworzenia planów zagospodarowania 

przestrzennego na terenach zagrożonych powodzią. 

W trakcie dyskusji Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich nie zgodził się ze 

wspomnianym postulatem. Cel jest słuszny, ale środek nie wydaje się adekwatny. 

Przypomniał, że przygotowanie planów jest bardzo kosztowną procedurą. Lepszym 

rozwiązaniem, zdaniem eksperta, byłby zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy 

na terenach zalewowych. 

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski nie poparł przedmówcy. Według senatora 

planowanie powinno być powszechne i obowiązkowe.  

Przewodniczący obradom zastępca przewodniczącego Stanisław Iwan zwrócił się do 

senatorów z pytaniem, czy komisja decyduje się na podjęcie inicjatywy ustawodawczej. 

W głosowaniu komisja odrzuciła przedstawiony wniosek. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła nie podejmować prac w sprawie inicjatywy. 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


