
 

SENAT 
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IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Druk nr 1224 Z 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 

oraz 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 10 lipca 2019 r. nad ustawą  

o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 3, 7-17. 

 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Kultury i Środków Przekazu  Infrastruktury 
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rosinska
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 
mniejszości  
KKŚP, KI  
oraz  
sen. S. Rybickiego 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 9 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w ust. 2 w pkt 2: 

a) w lit. c skreśla się wyrazy „budowę lub”, 

b) po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych,”; 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2, 18 i 19 należy głosować łącznie. 

 

2)  w rozdziale 2 przed art. 3 dodaje się art. 2a–2c w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego działa Komitet Organizacyjny w celu 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku, zwany dalej „Komitetem Organizacyjnym”. 

2. Komitet Organizacyjny jest organem doradczym ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

Poprawka sen. 
B. Borusewicza 
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3. Pozytywne stanowisko Komitetu Organizacyjnego jest 

niezbędne do podjęcia działań przez inwestora. 

4. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi: 

1) 6 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

2) 4 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Gdańska. 

5. Komitet Organizacyjny podejmuje decyzje kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów członków Komitetu Organizacyjnego. 

Art. 2b. 1. Inwestor ogłosi międzynarodowy konkurs na 

zagospodarowanie Pola Bitwy na Westerplatte. 

2. Wytyczne konkursu wymagają uzyskania pozytywnej opinii 

Komitetu Organizacyjnego. 

3. Podstawową wytyczną konkursu jest należyta ekspozycja Pola 

Bitwy na Westerplatte, z zachowaniem wszelkich walorów tego 

obszaru, w tym także elementów historycznych, które staraniem 

inwestora zostaną odkryte. 

Art. 2c. 1. Inwestor powołuje komisję konkursową w celu 

wyłonienia podmiotu, który opracuje koncepcję zagospodarowania Pola 

Bitwy na Westerplatte. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzi: 

1) 6 przedstawicieli wskazanych przez inwestora; 

2) 4 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Gdańska. 

3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów członków komisji.”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5 i 6. 

 

3)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowy 

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny 

Poprawka sen. 
Cz. Ryszki 
poparta przez 
połączone komisje 
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Światowej w Gdańsku może być wydane po uprzednim uzyskaniu 

przez inwestora: 

1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), 

jeżeli jest ona wymagana; 

2) pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730). 

2. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zawiera: 

1) określenie inwestycji wymagającej zezwolenia, wskazanie granic 

terenu objętego wnioskiem oraz oznaczenie obszaru, na który ta 

inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy 

ewidencyjnej w skali 1:500 lub mniejszej; 

2) wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania 

i uzbrojeniu terenu; 

3) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

4) charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie: 

a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych 

potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby 

również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz 

charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 

przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji 
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oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 

5) wskazanie nieruchomości, oznaczonych według katastru 

nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 

i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 18 ust. 3; 

6) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych 

obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 5; 

7) wskazanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz 

z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 

aktualnym na dzień opracowania projektu; 

2) decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest ona wymagana; 

3) pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

4) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku 

konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

5) opinie i zgodę, o których mowa w ust. 5; 

6) zgodę wodnoprawną, o ile jest wymagana; 

7) wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty wydane przez 

organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające 

na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numer 

działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej 

księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 

podmiotu ewidencyjnego wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej 

dla terenu objętego wnioskiem. 

4.  Nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji 

w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od spełnienia świadczeń lub 
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warunków nieprzewidzianych przepisami niniejszej ustawy lub 

odrębnymi przepisami. 

5.  Przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na realizację 

inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Wojewoda 

Pomorski występuje o: 

1) opinie: 

a) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych 

i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do 

gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, 

w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, 

zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie 

z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534), 

b) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, 

c) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną – 

w odniesieniu do gruntów leśnych innych niż określone 

w lit. b, 

d) właściwego zarządcy drogi – w odniesieniu do obszarów pasa 

drogowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 

oraz z 2019 r. poz. 698 i 730), 

e) właściwego zarządcy terenów kolejowych – w odniesieniu do 

obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

710, 730 i 1214), 

f) właściwego miejscowo zarządu województwa oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), 

g) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej  

– w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 
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ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach 

i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), 

h) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do 

obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich 

portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2214  oraz z 2019 r. poz. 125 i 730), 

i) ministra właściwego do spraw zdrowia – w przypadku, gdy 

inwestycja dotyczy terenów uzdrowisk lub obszarów ochrony 

uzdrowiskowej; 

2) zgodę Ministra Obrony Narodowej – w przypadku, gdy inwestycja 

dotyczy terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności 

państwa, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  

– Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz ich stref ochronnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 

oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009). 

6.  Przebudowa dróg publicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 2 lit. c, wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi. Przepisy 

ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. Odmowa uzgodnienia wymaga 

wydania decyzji, od której inwestorowi przysługuje odwołanie do 

ministra właściwego do spraw transportu, który rozpatruje odwołanie 

w terminie 21 dni. 

7.  Właściwy organ wydaje opinię lub zgodę, o których mowa 

w ust. 5, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie 

opinii. Niewydanie opinii lub zgody w tym terminie traktuje się jako 

niezgłoszenie zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 

i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

8.  Opinie i zgoda, o których mowa w ust. 5, zastępują 

uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki, zgody bądź stanowiska 

właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami.”; 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawek nr 5 i 6. 

 

4)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowy 

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku może być wydane po uprzednim uzyskaniu 

przez inwestora: 

1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), 

jeżeli jest ona wymagana; 

2) pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730). 

2. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zawiera: 

1) określenie inwestycji wymagającej zezwolenia, wskazanie granic 

terenu objętego wnioskiem oraz oznaczenie obszaru, na który ta 

inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy 

ewidencyjnej w skali 1:500 lub większej; 

2) wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania 

i uzbrojeniu terenu; 

3) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

4) charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie: 

a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu 

Poprawka  
KKŚP 
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odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych 

potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby 

również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz 

charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 

przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji 

oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 

5) wskazanie nieruchomości, oznaczonych według katastru 

nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 

iWojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 18 ust. 3; 

6) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych 

obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 5; 

7) wskazanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz 

z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 

aktualnym na dzień opracowania projektu; 

2) decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest ona wymagana; 

3) pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

4) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku 

konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

5) opinie i uzgodnienie, o których mowa w ust. 5; 

6) zgodę wodnoprawną, o ile jest wymagana; 

7) wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty wydane przez 

organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające 
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na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numer 

działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej 

księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 

podmiotu ewidencyjnego wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej 

dla terenu objętego wnioskiem. 

4.  Nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji 

w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od spełnienia świadczeń lub 

warunków nieprzewidzianych przepisami niniejszej ustawy lub 

odrębnymi przepisami. 

5.  Przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na realizację 

inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Wojewoda 

Pomorski występuje o: 

1) opinie: 

a) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych 

i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do 

gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, 

zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z 

ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534), 

b) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, 

c) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną  

– w odniesieniu do gruntów leśnych innych niż określone 

w lit. b, 

d) właściwego zarządcy drogi – w odniesieniu do obszarów pasa 

drogowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 

oraz z 2019 r. poz. 698 i 730), 



– 10 – 

e) właściwego zarządcy terenów kolejowych – w odniesieniu do 

obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

710, 730 i 1214), 

f) właściwego miejscowo zarządu województwa oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), 

g) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej  

– w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach 

i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), 

h) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do 

obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich 

portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2214  oraz z 2019 r. poz. 125 i 730), 

i) ministra właściwego do spraw zdrowia – w przypadku, gdy 

inwestycja dotyczy terenów uzdrowisk lub obszarów ochrony 

uzdrowiskowej; 

2) zgodę Ministra Obrony Narodowej – w przypadku, gdy inwestycja 

dotyczy terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności 

państwa, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  

– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich stref ochronnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz 

z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009). 

6.  Przebudowa dróg publicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 2 lit. c, wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi. Przepisy 

ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. Odmowa uzgodnienia wymaga 

wydania decyzji, od której inwestorowi przysługuje odwołanie do 

ministra właściwego do spraw transportu, który rozpatruje odwołanie 

w terminie 21 dni. 

7.  Właściwy organ wydaje opinię lub zgodę, o których mowa 
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w ust. 5, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie 

opinii. Niewydanie opinii lub zgody w tym terminie traktuje się jako 

niezgłoszenie zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 

i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

8.  Opinie i zgoda, o których mowa w ust. 5, zastępują 

uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki, zgody bądź stanowiska 

właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami.”; 

5)  w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „w skali 1:500 lub większej” zastępuje 

się wyrazami „w skali 1:500 lub mniejszej”; 

Poprawka  
KI 

6)  w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „w rozumieniu przepisów o 

gospodarce nieruchomościami” zastępuje się wyrazami „, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami,”; 

Poprawka  
KI 
 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 13 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 5 w ust. 1 wyrazy „art. 4 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 4 

ust. 2”; 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 14 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 6 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy 

„ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.”; 

Poprawka  
KI 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 8 w ust. 1 w pkt 10: 

a) w lit. g skreśla się wyrazy „budowy lub”, 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 
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b) lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów lub budowy 

dróg wewnętrznych lub ciągów pieszych,”; 

10)  w art. 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania oraz 

doręczeń decyzji oraz postanowień w sprawie uchylenia, zmiany, 

wznowienia lub stwierdzenia nieważności lub wygaśnięcia decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku, wydawanych w toku postępowania przez organ pierwszej 

i drugiej instancji, stosuje się przepisy ust. 1–3, z wyłączeniem 

obowiązku zawiadamiania w drodze obwieszczenia w prasie lokalnej.”; 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

11)  w art. 10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku stosuje się odpowiednio 

przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła 

wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.”; 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 14 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na 

nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939  

– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie, 

o których mowa w rozdziale 4, oraz opłat z tym związanych.”; 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 
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13)  w art. 18 w ust. 2 wyrazy „art. 4 ust. 1 pkt 8” zastępuje się wyrazami 

„art. 4 ust. 3 pkt 4”; 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

14)  w art. 19 w ust. 4 po wyrazie „przepisy” dodaje się wyrazy „ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r.”; 

Poprawka  
KI 
poparta przez 
połączone komisje 

15)  art. 20 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 20. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdańsku uprawnia inwestora do dysponowania 

nieruchomościami, do których odnoszą się ograniczenia określone 

w art. 8 ust. 1 pkt 10 lit. i, oraz nieruchomościami, o których mowa 

w art. 18 ust. 3 i 4, na cele budowlane oraz do rozpoczęcia 

i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych innych 

niż budowa obiektu budowlanego na tych nieruchomościach.”; 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

16)  w art. 25 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy „ustawy z dnia 

3 lutego 1995 r.”; 

Poprawka  
KKŚP, 
KI 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  w art. 29 w ust. 1 wyrazy „o której” zastępuje się wyrazami 

„o których”; 

Poprawka  
KKŚP, 
KI 
poparta przez 
połączone komisje 

18)  tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Zmiany w przepisach, przepis 

dostosowujący i przepis końcowy”; 

Poprawka sen. 
B. Borusewicza 

19)  po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: 

„Art. 34a. Tworzy się Komitet Organizacyjny w celu 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

Poprawka sen. 
B. Borusewicza 
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Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku.”. 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


