
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia: 16 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 156 

  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku 

rybnego (druk senacki nr 990, druki sejmowe nr 3472, 3573  

i 3573-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego (druk senacki nr 991, druki sejmowe nr 

3463, 3572 i 3572-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych (druk senacki nr 995, druki sejmowe 

nr 3193, 3593 i 3593-A). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (druk senacki nr 996, druki sejmowe nr 2968, 

3139, 3157, 3592 i 3592-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jerzy 

Chróścikowski, Piotr Gruszczyński, Kazimierz Jaworski, Wiesław 

Kilian, Andrzej Kobiak, Marek Konopka, Ireneusz Niewiarowski, 

Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Grzegorz Wojciechowski, 

Roman Zaborowski; 

 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 sekretarz stanu Kazimierz Plocke ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Środowiska: 

 specjalista w Departamencie Zasobów Wodnych Izabela 

Krawczyk, 

 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: 

 naczelnik Wydziału Majątku Skarbu Państwa w Departamencie 

Inwestycji i Nadzoru Tomasz Kiedryński, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 doradca ekonomiczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Katarzyna Wysocka, 

 przedstawiciele: NSZZ RI „Solidarność”, Federacji Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskiego 

Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, 

Polskiego Towarzystwa Przemysłu i Rozdziału Energii 

Elektrycznej,  
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  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: główny legislator Michał Gil 

oraz legislator Mirosław Reszczyński. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke 

poinformował, że rozpatrywana ustawa ma istotne znaczenie dla wspólnej polityki  

rybackiej. Środki, które będą uruchamiane z Programu Operacyjnego „Rybactwo 

i morze” na lata 2014–2020, umożliwią realizowanie jej przepisów, oczekiwane przez 

środowisko rybackie. Dzięki ustawie w tak zwanym łańcuchu żywnościowym będą 

wprowadzane produkty identyfikowane, zdrowe i bezpieczne.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

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

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Romana Zaborowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 990 A). 

 

Ad 2. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke 

poinformował, że uchwalenie ustawy związane jest z dobiegającą końca perspektywą 

finansową na lata 2007–2013, w trakcie której wdrażany był Europejski Fundusz 

Rybacki. Następcą Europejskiego Funduszu Rybackiego w perspektywie finansowej na 

lata 2014–2020 jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Większość rozwiązań 

przyjętych w ustawie powtarza regulacje z okresu programowania 2007–2013. Jest tak 

m.in. w przypadku podziału instytucjonalnego, warunków przyznania oraz zwrotu 

pomocy i pomocy technicznej, sprawozdawczości, monitorowania oraz kontroli. 

W odmienny sposób uregulowano w ustawie tryb przyznawania pomocy i pomocy 

technicznej. Środki te będą przyznawane na podstawie zawieranych z wnioskodawcami 

umów o dofinansowanie. Ponadto ustawa przewiduje, że organem właściwym 

w sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy i pomocy technicznej pobranej 

nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem będzie prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kolejną różnicą w stosunku do rozwiązań 

z okresu programowania 2007–2013 jest rezygnacja z lokalnych grup rybackich. Ich 

miejsce zajmą lokalne grupy działania realizujące lokalne strategie rozwoju.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił uwagi dotyczące 

doprecyzowania przepisów ustawy. 

Senator Marek Konopka zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

Senator Przemysław Błaszczyk i senator Grzegorz Wojciechowski zaproponowali 

wprowadzenie 6 poprawek precyzujących przepisy ustawy. 

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

Poprawki senatora Przemysława Błaszczyka i senatora Grzegorza Wojciechowskiego nie 

uzyskały akceptacji komisji, ale poparła je mniejszość komisji. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego. 

Wnioski mniejszości komisji przedstawi senator Grzegorz Wojciechowski. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy (druk senacki nr 991 A). 

 

Ad 3. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke 

poinformował, że celem ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie 
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wspólnot gruntowych oraz dostosowanie zasad ich funkcjonowania do współczesnych 

realiów społeczno-gospodarczych. Ustawa zakłada wprowadzenie nowych zasad 

ustalania uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, a także umożliwi 

członkom wspólnoty przekształcenie wspólnoty gruntowej we współwłasność 

w częściach ułamkowych oraz zmianę zasad funkcjonowania spółki celowej powołanej 

do zarządzania wspólnotą przez umożliwienie jej członkom zaskarżenia uchwał 

sprzecznych z prawem lub statutem spółki. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński zgłosił uwagi dotyczące 

doprecyzowania przepisów ustawy, których nie poparło Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

W trakcie dyskusji senator Marek Konopka zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek, a senatorowie Przemysław Błaszczyk, Zdzisław Pupa i Grzegorz 

Wojciechowski zgłosili dwie poprawki precyzujące przepisy ustawy. 

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywnie zaopiniował 

zgłoszone wnioski o wprowadzenie 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 995 A). 

 

Ad 4. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke 

poinformował, że ustawa wprowadza możliwość odrolnienia gruntów klas I–III 

o powierzchni do 0,5 ha poza planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli co 

najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze 

zwartej zabudowy oraz jeżeli grunty te znajdują się w odległości nie większej niż 50 m 

od granicy najbliższej działki budowlanej i drogi publicznej. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił dwie uwagi dotyczące 

doprecyzowania przepisów ustawy. 

W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, 

a senator Marek Konopka zaproponował poprawkę precyzującą przepisy ustawy. 

Poprawkę poparło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy z poprawką.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Mariana Poślednika. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 996 A) 

Opracowano w BPS 


