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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (218.) 

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (215.) 
w dniu 6 lutego 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Janusz Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, bo naprawdę 

mamy mało czasu.
Drodzy Państwo, otwieram wspólne posiedzenie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie poprawek zgło-
szonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Witam naszych gości, pana ministra Orłowskiego i pana 
generalnego inspektora nadzoru budowlanego.

Proszę państwa, poprawki zostały przedyskutowane 
w trakcie debaty plenarnej, w związku z czym w tej chwili 
przystępujemy do głosowania.

Pierwsza poprawka, senatora Zająca.
Bardzo proszę pana ministra o stanowisko w sprawie 

tej poprawki.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Stanowisko jest negatywne, ponieważ w tym przypadku 

zlikwidowalibyśmy definicję…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dobrze.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za poprawką pierwszą? (0)
Kto jest przeciw…
Trzynastu senatorów przeciw…
(Głos z sali: A senator Michalski?)
(Głos z sali: Czternastu.)
Przepraszam, czternastu.
(Głos z sali: Proszę pamiętać, że Senator Michalski 

siedzi po tej stronie.)
Czy ktoś się wstrzymał? (3)
Dziękuję.
Poprawka nie została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką drugą. 

Jej przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawkę trzecią. 
Poprawka druga dotyczy stylistycznego sformułowania 
przepisu.

Stanowisko ministra?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:

Pozytywne.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Głosujemy.
Kto jest za? (14)
Poprawka druga została przyjęta…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam, kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Poprawka została przyjęta, co wykluczyło głosowanie 

nad poprawką trzecią.
Przystępujemy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pytałem, kto się wstrzymał. Trzech senatorów wstrzy-

mało się od głosu.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami czwartą, 

piątą i dziewiętnastą, będzie to głosowanie łączne. Poprawki 
te zostały przyjęte przez komisje poprzednio. Dotyczą one 
różnych rzeczy… Przepraszam, czwarta dotyczy wyty-
czenia geodezyjnego, piąta – reprezentowania inwestora, 
poprawka dziewiętnasta…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, w tych trzech przypadkach chodzi o zamianę spój-

nika „i” na „lub”.
Kto jest za? (14)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał (3)
Trzech senatorów wstrzymało się… Poprawki czwarta, 

piąta i dziewiętnasta zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami szóstą, 

trzynastą i szesnastą. Należy nad nimi głosować łącznie. Te 
poprawki zostały przyjęte wcześniej przez komisje.

Kto jest za? (14)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Dziękuję bardzo.
Poprawki szósta, trzynasta i szesnasta zostały przyjęte.
Poprawka siódma. Chodzi o wyeliminowanie z ustawy 

sformułowania „przydomowych”.
Stanowisko pana ministra?
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Przecież jeżeli jakikolwiek… Mówimy tutaj o basenach, 
które spełniają określoną normę wielkościową. Jeżeli taki 
basen miałby służyć do celów ogólnodostępnych, jak zo-
stało tutaj powiedziane, to musiałby spełniać co do zasady 
wszystkie inne normy, sanitarne, bezpieczeństwa itd. Sam 
sposób wybudowania basenu, czy to wymagający zgłosze-
nie, czy też pozwolenia na budowę, jest sprawą absolutnie 
drugorzędną.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Paweł Orłowski: Panie Przewodniczący, w każ-
dym przypadku basen będzie musiał takie warunki, normy 
spełniać.)

To jest absolutne niezrozumienie tej materii, bo, tak 
jak uzasadniałem to na posiedzeniu komisji, w praktyce… 
No, trudno, żebym to wszystko powtarzał, ale… Czy tylko 
dlatego, że ktoś mieszka w pensjonacie, może wybudować 
obiekt przydomowy, który będzie spełniać wszystkie nor-
my, a jeżeli ktoś nie mieszka, to taki sam, dokładnie taki 
sam, nie może… Na tym polega absurdalność tej sprawy.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że ustawa…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam, ale ja nie udzieliłem głosu.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha.
Ustawa zwiększa powierzchnię basenów, o których tutaj 

mówimy, z 30 m do 50 m. W związku z tym pytam pana 
senatora raz jeszcze: czy pan senator jest gotów podzielić 
bądź zmodyfikować swoją poprawkę?

(Senator Kazimierz Kleina: Nie, ponieważ uważam, 
że po prostu…)

Nie. Dobrze. Mamy odpowiedź.

Senator Kazimierz Kleina:
Jeszcze raz, Panie Senatorze, ponieważ uważam, że ten 

wybór, to wyselekcjonowanie… Pytam, dlaczego wobec 
tego nie wyłączymy na przykład oranżerii. Przecież ich 
może dotyczyć dokładnie to samo. No, Panie Senatorze, 
nie ma w tym żadnej logiki.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Pan senator przedstawił swoje argumenty.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki siódmej? (13)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (4)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka ósma ma charakter stylistyczny. Ta poprawka 

była już przyjęta przez komisje.
Kto jest za? (18)
Kto jest przeciw? (0)
Jednogłośnie za.
Dziękuję.
Poprawka dziewiąta dotyczy wprowadzenia defini-

cji budynków rekreacji indywidualnej do tekstu ustawy. 
Poprawka została przyjęta wcześniej przez komisje.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Panie Przewodniczący, proponujemy przyjąć… Nasza 

opinia jest pozytywna co do pktu a i pktu b. Jeśli zaś cho-
dzi o pkt c, to proponujemy nie przyjmować tej poprawki 
z racji funkcji…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
To wymagałoby autokorekty poprawki, bo nie możemy 

głosować, że tak powiem, częściowo. W związku z tym 
pytam pana senatora Kleinę, czy jest gotów zmodyfikować 
swoją poprawkę.

Senator Kazimierz Kleina:
Chciałbym zapytać pana ministra, dlaczego w taki spo-

sób… jak to uzasadnia.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Z racji tego, iż w projekcie w każdym z tych przypad-

ków chodzi o ganki, tudzież oczyszczalnie, tudzież baseny 
przydomowe… Uważamy, że oczyszczalnie z uwagi na 
warunki techniczne mogą mieć nie tylko przydomowy cha-
rakter. Z kolei ganki z istoty rzeczy będą miały charakter 
przydomowy. Baseny zaś z racji swojej funkcji, ogólnej 
dostępności… Nie tworzyliśmy tego projektu z myślą o uła-
twieniu realizacji zamierzeń inwestycyjnych czy prowa-
dzenia działalności gospodarczej, tylko w celu ułatwienia 
budowy obiektów przeznaczonych rzeczywiście do domo-
wego wykorzystania. Tymczasem w przypadku przyjęcia 
proponowanej poprawki każdy basen o parametrach, o ja-
kich mowa w ustawie, można będzie wykorzystywać, że tak 
powiem, do celów ogólnodostępnych. I dlatego uważamy, 
że bezpiecznie będzie realizować w trybie normalnym…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
A więc, Panie Senatorze, czy pan modyfikuje swoją 

poprawkę, czy podtrzymuje ją w obecnym kształcie?

Senator Kazimierz Kleina:
Ja zdecydowanie podtrzymuję tę poprawkę, ponieważ 

nie widzę absolutnie żadnego uzasadnienia dla wyelimi-
nowania…

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Dobrze…)
Ale ja muszę uzasadnić dlaczego, Panie Senatorze. 

Ta sprawa dotyczy obiektów, które w praktyce – chodzi 
o wszystkie trzy kategorie, o których tutaj mówiliśmy – 
mogą służyć także celom związanym de facto z działalno-
ścią gospodarczą. Według mnie propozycja ministerstwa 
jest skierowana wyraźnie przeciwko przedsiębiorcom. 



w dniu 6 lutego 2015 r. 5

Nad poprawkami czternastą i osiemnastą należy głoso-
wać łącznie. Chodzi o obowiązek zawiadamiania o zamie-
rzonym terminie rozpoczęcia robót, ale już bez tych siedmiu 
dni, które trzeba było czekać, żeby to wszystko nabrało 
mocy. Poprawki zostały wcześniej przejęte przez komisje.

Kto jest za? (15)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Poprawki zostały przyjęta.
Poprawka piętnasta ma charakter czysto redakcyjny. 

Była wcześniej przyjęta przez komisje.
Kto jest za? (18)
Jednogłośnie za.
Nad szesnastą już głosowaliśmy.
W przypadku poprawki siedemnastej chodzi o to, żeby 

w rejestrach zgłoszeń była podawana kubatura obiektu, tak 
żeby można było zorientować się co do wielkości budynku 
czy zamierzenia budowlanego, które jest realizowane.

Stanowisko pana ministra?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Kto jest za? (16)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Dziękuję.
Poprawka osiemnasta przyjęta, poprawka dziewiętnasta 

przyjęta. Poprawka dwudziesta wykluczona. W ten sposób 
wyczerpaliśmy listę poprawek.

Czy państwo pozwolicie, żebym był sprawozdawcą 
komisji?

(Głosy z sali: Tak.)
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję naszym gościom, dziękuję państwu, 

dziękuję legislatorowi.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej.

Widzę uśmiech na twarzy senatora Kleiny.
(Senator Marek Ziółkowski: Uśmiech pod wąsem.)
Nie, nie, szeroki, od ucha do ucha.
Dziękuję bardzo.

Kto jest za? (15)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Poprawka dziesiąta dotyczy wyłączenia z trybu zgło-

szenia budowy budynków handlowych o powierzchni do 
35m2. Przyjęcie tej poprawki wykluczy głosowanie nad 
poprawką dwudziestą, która jest mniej daleko idąca.

Stanowisko pana ministra?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Opinia pozytywna, dobra poprawka.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Kto jest za? (10)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (6)
Dziękuję.
Poprawka została przyjęta.
To oznacza, że nie będziemy głosować nad poprawką 

dwudziestą.
(Głos z sali: Jedenastą trzeba zmodyfikować.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jedenasta będzie zmodyfikowana, ale muszę ją poddać 

pod głosowanie, ona była wcześniej przyjęta przez… To 
jest poprawka stylistyczna.

(Głos z sali: Pan mecenas chce coś powiedzieć.)
Tak? Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
Modyfikacja będzie polegała na usunięciu tego odwoła-

nia do pktu 2b, ponieważ go wcześniej skreśliliśmy.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Kto jest za? (14)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (4)
Poprawka jedenasta z modyfikacją została przyjęta.
Poprawka dwunasta również dotyczy zmiany spójnika. 

Poprawka została przyjęta wcześniej przez komisje.
Kto jest za? (15)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Nad poprawką trzynastą już głosowaliśmy.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 46)
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