
 

 
Druk nr 3319-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

                 VII kadencja 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
 

        KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ  KOMISJI SAMORZĄDU         
TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ                                                                                            

      

o poselskim projekcie ustawy  o zmianie ustawy  
 - Prawo energetyczne (druk nr 3232). 
 

Sejm na 91. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3319 do Komisji 

Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po 

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku  

wnoszą: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 
a) miejsc publicznych,  
b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 
c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 460), przebiegających w granicach terenu zabudowy, 

d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. 
zm.), przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów wymagających 
odrębnego oświetlenia; 

3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 
a) ulic,  
b) placów,  
c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,  
d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w  
 



       
     granicach terenu zabudowy,  
e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przeznaczonych do ruchu 
pieszych lub rowerów wymagających odrębnego oświetlenia;”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: przyjęcie poprawki zawartej w pkt 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 
zawartej w pkt 2. 

 
2) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) planowanie oświetlenia: 

a) ulic,  
b) placów,  
c) miejsc publicznych,  
d) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich znajdujących się 

na terenie gminy, 
e) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, 

przebiegających w granicach terenu zabudowy rozumianego jako obszar 
wzdłuż drogi ze zwartą zabudową miejską, wiejską lub przemysłową, 
oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi, 

f) części dróg krajowych przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów 
wymagających odrębnego oświetlenia; 

3) finansowanie oświetlenia: 
a) ulic,  
b) placów,  
c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich znajdujących się 

na terenie gminy, 
d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, 

przebiegających w granicach terenu zabudowy rozumianego jako obszar 
wzdłuż drogi ze zwartą zabudową miejską, wiejską lub przemysłową, 
oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi,  

e) części dróg krajowych przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów 
wymagających odrębnego oświetlenia;”;”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. 
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