
 

NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 24 lutego 2015 r. 

Nr posiedzenia: 222 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 827, druki sejmowe 

nr 2953, 3085 i 3085-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 824, druki sejmowe 

nr 2586, 2182, 2169, 2169-A, 2864 i 2864-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (druk senacki nr 840, druki sejmowe nr 3138 

i 3170). 

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

Iwan, Maria Koc, Andrzej Matusiewicz, Ireneusz Niewiarowski, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janusz Sepioł, Krzysztof Słoń, 

 

  goście: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, 

 dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Dariusz Nieć, 

 dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Grzegorz 

Wykowski, 

 zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Bartosz Szymański, 

 główny specjalista w Departamencie Prawno-

Legislacyjnym Paweł Małaczek, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 dyrektor Departamentu Prawnego Marcin Wereszczyński, 

 specjalista w Departamencie Prawnym Wojciech Rybacki, 

 główny specjalista w Departamencie Pożytku Publicznego 

Paweł Długołęcki, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Monika Zbrojewska, 

 radca generalny koordynujący pracę Departamentu 

Legislacyjnego Tomasz Darkowski, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 zastępca dyrektora Departamentu Budownictwa Anita 

Grabowska-Wlaź, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Budownictwa Michał 

Orczyk, 
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 dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Łukasz 

Twardowski, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Gospodarki 

Nieruchomościami Edyta Lubaszewska, 

 główny specjalista w Departamencie Transportu 

Drogowego Tomasz Kozera, 

 główny specjalista w Departamencie Koordynacji 

Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Kamila Szymusiak, 

 Komenda Główna Policji: 

 główny specjalista w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego 

Mariusz Wasiak, 

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: 

 dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna 

Macińska, 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

 zastępca prezesa Cezary Szeliga, 

 Straż Miejska m. st. Warszawy: 

 zastępca komendanta ds. operacyjnych Zbigniew 

Włodarczyk, 

 zastępca naczelnika Oddziału Ogólnomiejskiego Zbigniew 

Kąkol, 

 Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”: 

 pełnomocnik Bartłomiej Piech, 

 pełnomocnik Tomasz Terlecki, 

 Główny Inspektorat Transportu Drogowego: 

 referendarz w Biurze Dyrektora Generalnego Renata 

Pietras, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 

 naczelnik Wydziału Legislacji w Biurze Prawnym 

Zbigniew Miłek, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Mirosław Reszczyński, 

Beata Mandylis, Aldona Figura. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Budownictwa w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju Anita Grabowska-Wlaź. Poinformowała, że ustawa ma na celu 

doprecyzowanie przepisów regulujących kwestię wznoszenia altan na terenach rodzinnych 

ogrodów działkowych. Dodała, że nowelizacja wprowadza definicję legalną pojęcia altany 

ogrodowej, a w przypadku obiektów wzniesionych przed zmianą przepisów przewiduje 

niewszczynanie albo umorzenie toczących się postępowań lub wygaśnięcie niewykonanych 

jeszcze decyzji w sprawach dotyczących rozbiórki. 

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” Bartłomiej 

Piech zwrócił się do senatorów z prośbą o przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym 

przez Sejm. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński przedstawił opinię w sprawie 

ustawy wraz z propozycją poprawki mającej na celu dostosowanie zapisów dotyczących 

odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany 

działkowej z określonymi wymaganiami do zapisów kodeksu postępowania 
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administracyjnego. 

W dyskusji senator Andrzej Matusiewicz zapytał, czy stowarzyszenia ogrodowe będą 

gotowe do zgłaszania do organów nadzoru budowlanego informacji o altanach 

wybudowanych z naruszeniem prawa. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 

„Stop rozbiórkom altan” Tomasz Terlecki stwierdził, że stowarzyszenia ogrodowe 

przyjmują ten obowiązek. 

Senator Andrzej Matusiewicz zgłosił poprawkę zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowaną poprawkę. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Matusiewicza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 827 A). 

 

Ad 2. Ustawę przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika 

Zbrojewska. Poinformowała, że nowelizacja zmierza do poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i w tym celu wprowadza zmiany polegające na zaostrzeniu kar i środków 

administracyjnych wobec kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie 

nietrzeźwości lub w inny sposób stwarzających zagrożenie w ruchu lądowym. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy wraz z propozycjami poprawek. Poprawki miały charakter redakcyjny, legislacyjny 

i merytoryczny. Dotyczyły one m.in.: przyznawania przez sąd nawiązki pokrzywdzonemu 

lub na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; 

skorelowania zapisów procedowanej ustawy z nowelizacją ustawy – Kodeks karny, która 

wejdzie w życie 1 lipca 2015 r.; ujednolicenia terminologii ustawy – Kodeks wykroczeń; 

zasad wzywania do zapłaty, rozkładania na raty i umarzania należności sądowych, 

porządkowych kar pieniężnych oraz nawiązek na rzecz Skarbu Państwa. Większość 

z propozycji poprawek została poparta przez stronę rządową. 

Senatorowie nie mieli pytań i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senatorowie Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz i Krzysztof Słoń zgłosili poprawki 

zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Matusiewicza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 14 poprawek do ustawy (druk senacki nr 824 A). 

 

Ad 3. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz 

Nalewajk. Poinformował, że ustawa dotyczy stworzenia podstaw prawnych realizacji 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), stanowiącego nowy instrument 

rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej. Dodał, że ustawa umożliwi skoordynowanie 

i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS, niezależnie od tego, z którego 

z unijnych funduszy będzie ona wypłacana, zapewni także dokonanie wyboru strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a w rezultacie realizację przez 

beneficjentów w ramach tej strategii projektów ukierunkowanych m.in. na rozwój 

przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walkę z wykluczeniem społecznym 

i rozwój infrastruktury turystycznej. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Senatorowie w dyskusji prosili m.in. o wyjaśnienie pojęć „organ reprezentujący” 

i „instytucja pośrednicząca”, zastanawiali się, czy wybór lokalnej strategii rozwoju nie jest 

opatrzony zbyt wieloma kryteriami, zwracali uwagę na język ustawy, który, ich zdaniem, 

jest niejasny i niezrozumiały. Pytali, jaka kwota przeznaczona jest w ramach programu 

rozwoju obszarów wiejskich. 

W odpowiedzi wiceminister Nalewajk wyjaśnił, że jest to ustawa, która reguluje kwestie 

środków wielofunduszowych. W zależności od tego, z jakiego funduszu one pochodzą, 

odpowiednie instytucje, czyli zarząd wojewódzki, decydują o sposobie ich 
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zagospodarowania. W przypadku programów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego zarząd 

województwa działa jako instytucja zarządzająca, bo bezpośrednio zarządza tymi środkami. 

Senator Stanisław Iwan zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 840 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS/KP 


