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VII  kadencja 
 

 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI  OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I LEŚNICTWA, KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH 

ORAZ 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (druk nr 2656). 
 
 

Sejm na 92. posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3375 do Komisji Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu.  

 
Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Finansów 

Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek 

na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 r. 

 
wnoszą: 

 
 

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

1) w art. 3: 
a) w pkt 1, ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Dla zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się limit w wysokości 
minimum 50 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.”, 

b) w pkt 2, ust. 7 nadać brzmienie: 



„7. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, ustala się w 
wysokości 4 500 zł za 50 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 8.”; 

– poseł J. Gowin w imieniu KP ZP 
– odrzucić 

 
2) w art. 3 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 92 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 
„8a. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, dla 

przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w 
ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, ustala się stosownie do 
deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.”; 

– poseł J. Bury w imieniu KP PSL 
– przyjąć 

 
3) w art. 4 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i 
innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub 
powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego 
utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 
ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez 
nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi 
pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym;”;”; 

– poseł I. K. Mrzygłocka w imieniu KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 4. 
 

4) w art. 4 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej 
części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem: 

a) budynków mieszkalnych, 
b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub 

specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem 
hodowlanym, 

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, 
pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców 

– pod warunkiem, że nabycie tej nieruchomości spowoduje utworzenie lub 
powiększenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym, o powierzchni gruntów rolnych nie mniejszej niż średnia 
powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, obliczona na 
podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nabycie, i nie 



większej niż 300 ha, które będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co 
najmniej 5 lat od dnia nabycia;”,”; 

– poseł J. Bury w imieniu KP PSL 
– odrzucić 

 
5) w art. 23 w pkt 5 lit. a nadać brzmienie: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i 
innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie 
utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa 
rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie 
mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie 
prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; 
zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis w sektorze rolnym;”,”; 

– poseł I. K. Mrzygłocka w imieniu KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 5 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 6. 
 
6) w art. 23 w pkt 5 lit. a nadać brzmienie: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami 

składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących 
się na obszarze miast, w drodze umów: 

a) sprzedaży, 
b) dożywocia, 
c) o dział spadku – w części dotyczącej spłat lub dopłat, 
d) o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, 
e) darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów 

i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, 
f) zamiany – do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej 

częściami składowymi, 
– pod warunkiem, że dokonanie czynności spowoduje utworzenie lub 
powiększenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym, o powierzchni gruntów rolnych nie mniejszej niż średnia 
powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, obliczona na 
podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nabycie, i nie 
większej niż 300 ha, które będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co 
najmniej 5 lat od dnia dokonania czynności;”,”; 

– poseł J. Bury w imieniu KP PSL 
– odrzucić 

 
 
 



7) skreślić art. 26; 
– poseł J. Bury w imieniu KP PSL 

– przyjąć 
 

8) w art. 56 w ust. 4 wyrazy „niniejszej ustawy” zastąpić wyrazami „art. 30 pkt 12”; 
– poseł I. K. Mrzygłocka w imieniu KP PO 

– przyjąć 
Uwaga: Poprawkę nr 8 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 9. 
 

9) w art. 60 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) art. 25, art. 30 pkt 1–10, pkt 11 w zakresie art. 88, art. 89 i art. 90 ust. 1 oraz pkt 12, 

art. 33, art. 35, art. 38, art. 45, art. 52, art. 54 i art. 56 ust. 2-4, które wchodzą w życie 
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”. 

– poseł I. K. Mrzygłocka w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
 

 
 
Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. 
 
 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Przewodniczący Komisji 
        Finansów Publicznych Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
  i Leśnictwa 
 
            /-/ Paweł Arndt  /-/ Stanisław Żelichowski 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

i Sprawozdawca 
 

/-/ Waldy Dzikowski 
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