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Posiedzenie 
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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk senac-
ki nr 990, druki sejmowe nr 3472, 3573 i 3573-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackie-
go 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 grunto-
wych (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).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę posiedzenie 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nasze sto pięć-
dziesiąte szóste posiedzenie. 

Porządek dzisiejszego posiedzenia obejmuje cztery 
punkty. Punkt pierwszy: rozpatrzenie ustawy o zmianie usta-
wy o organizacji rynku rybnego, druk senacki nr 990, druki 
sejmowe nr 3472, 3573 i 3573-A; punkt drugi: 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; punkt trzeci: rozpatrzenie ustawy o zmianie 
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, druk se-
nacki nr 995, druki sejmowe nr 3193, 3593 i 3593-A; punkt 
czwarty: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, druk senacki nr 996, druki sej-
mowe nr 2968, 3139, 3157, 3592 i 3592-A.

To tyle na tym posiedzeniu.
Witam pana ministra rolnictwa Kazimierza Plocke, 

któremu towarzyszą dzisiaj pan Zbigniew Abramowicz, 
dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią, pan Tomasz 
Nawrocki, dyrektor Departamentu Rybołówstwa, pan 
Leszek Piłka, naczelnik Wydziału Rynku, Przetwórstwa 
i Statystyki Rybackiej w Departamencie Rybołówstwa. Jest 
z nami również pani Hanna Marzęcka, naczelnik Wydziału 
Ochrony i Kształtowania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej 
w Departamencie Gospodarki Ziemią. Witam także przedsta-
wicielkę Ministerstwa Środowiska, panią Izabelę Krawczyk, 
specjalistkę w Departamencie Zasobów Wodnych. Witam 
pana Tomasza Kiedryńskiego, naczelnika Wydziału Majątku 
Skarbu Państwa, który reprezentuje Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej. Najwyższą Izbę Kontroli reprezentuje 
dzisiaj pani Katarzyna Wysocka, doradca techniczny, witam 
serdecznie. Witam organizacje, związki zawodowe oraz inne 
instytucje tak licznie dzisiaj zgromadzone. Witam wszyst-
kich państwa, jak również panów senatorów i nasze Biuro 
Legislacyjne, a także sekretariat i osoby, które zechciały 
dzisiaj uczestniczyć w naszym posiedzeniu.

Pozwólcie państwo, że przejdziemy do punktu pierw-
szego: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji 
rynku rybnego.

Panie Ministrze, jeśli można, to prosiłbym o wprowa-
dzenie do tej ustawy; druk nr 990.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

i Panowie!
Ustawa o zmianie ustawy o rynku rybnym dotyczy 

przede wszystkim nowych uregulowań, które wynikają 
ze wspólnej polityki rybołówstwa. Zmieniamy w ustawie 
niektóre zapisy, które dotyczą, po pierwsze, identyfikowal-
ności produktów rybnych. Znakujemy produkty rybne na 
każdym etapie dystrybucji wedle zasady: od łowiska do 
półmiska, czyli generalnie chodzi o to, żeby ciąg żywno-
ściowy, czy łańcuch żywnościowy, był tak skonstruowany, 
żeby konsument miał pełną informację, skąd jest ryba, 
czy jest bezpieczna, zdrowa i czy pochodzi z legalnych 
i raportowanych połowów.

Po drugie, uregulowane będą w sposób kompleksowy 
kompetencje właściwych organów upoważnionych do kon-
troli produktów rybołówstwa i akwakultury, więc chodzi też 
o zwiększenie nadzoru, ażeby bardzo konkretnie badać i kon-
trolować realizację zasady identyfikowalności produktów.

Po trzecie, uchylamy przepisy dotyczące pomocy fi-
nansowej na rynku rybnym, gdyż szczegółowe warunki są 
już wpisane w nowym funduszu europejskim, dotyczącym 
kwestii morskich i rybackich, a poza tym nowelizacja zakła-
da również uproszczenie mechanizmu interwencji na rynku 
rybnym. Odnosimy się także do organizacji producentów 
ryb w odniesieniu do planów przedkładanych przez uznane 
organizacje rybackie.

Podsumowując, przepisy te, które są projektowane 
w ustawie, wynikają wprost z rozporządzeń unijnych, ta-
kich jak: rozporządzenie nr 104 z roku 2000 w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa 
i akwakultury; rozporządzenie nr 1224 z 2009 r. w sprawie 
systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepi-
sów wspólnej polityki rybołówstwa; rozporządzenie nr 404 
z 2011 r. w sprawie przepisów wykonawczych ustanawia-
jących wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa; 
rozporządzenie nr 1005 z 2008 r. w sprawie wspólnotowego 
systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nie-
uregulowanym połowom. I są jeszcze szczegółowe rozpo-
rządzenia, siedem, które również są dołączone do ustawy, 
a więc wszystkie te kwestie, które wynikają z przepisów 
wspólnotowych, są zawarte w tej ustawie. Dziękuję.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 11)
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łososia i dorsza zostało przekazane przez lokalne cen-
tra pierwszej sprzedaży, a więc oznacza to, że państwo 
kontroluje wprowadzanie na rynek ryb, które pochodzą 
z raportowanych, legalnych połowów. Nie widzimy ko-
nieczności zmiany tego przepisu, tym bardziej że jako 
państwo członkowskie jesteśmy zobligowani do procesu 
kontroli, co wynika także z przepisów wspólnotowych 
i co oczywiście państwo polskie wykonuje. I to tyle, co 
chciałem jeszcze dopowiedzieć odnośnie do tego projektu. 
Zatem wnosiłbym do Wysokiej Komisji, ażeby to dalsze 
procedowanie mogło się odbyć już na najbliższym posie-
dzeniu Senatu. Dziękuję…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Rozumiem, 
Panie Ministrze, że planuje pan wystąpić do pana marszałka 
o to, żeby rozpatrywać tę ustawę na tym posiedzeniu, które 
będzie w przyszłym tygodniu.)

Bardzo byśmy o to prosili i zwrócę się też do pana 
marszałka z takim pismem.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

To prosimy, żeby wystosować takie pismo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Kazimierz Plocke: Dziękuję.)
W związku z tym rozumiem, że jest prośba pana mi-

nistra, żeby jednak dalej to procedować. Ale jeśli byłaby 
decyzja panów senatorów, że potrzebna jest opinia Biura 
Legislacyjnego… Zapytam więc, czy jest ktoś, kto by ocze-
kiwał, że najpierw musi być opinia Biura Legislacyjnego, 
czy też możemy procedować dalej? Czy jest jakiś głos 
sprzeciwu? Nie ma.

W związku z tym procedujemy dalej.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos 

w dyskusji, zgłosić jakąś poprawkę legislacyjną czy ewen-
tualnie…

Proszę, pan senator.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Chciałbym zapytać pana ministra właśnie o te centra 

sprzedaży i taką sprzedaż bezpośrednią. Bo byłem zdziwio-
ny, znając już wcześniej tę ustawę, że w Oslo, gdzie byłem 
na wyjeździe, można było w porcie normalnie kupić ryby 
prosto z kutra, a u nas takie obwarowania i te punkty. Czy 
to jest związane z tym, że po tych latach dysponujemy już 
jakimiś danymi, że ten proceder połowu nielegalnego jest 
duży i że ten handel też jest jakiś taki i znacznie przekracza 
normy? Jak to obecnie wygląda? Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Czy można prosić o udzielenie odpowiedzi, Panie 
Ministrze?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Poprosiłbym teraz pana mecenasa o przekazanie nam 

opinii dotyczącej ustawy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Biuro Legislacyjne nie przygotowało opinii ze względu 

na wiele zajęć, wiele ustaw do zaopiniowania. Nie udało 
się przygotować opinii dotyczącej tej ustawy na dzisiejsze 
posiedzenie komisji. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Rozumiem, że to, że nie ma opinii, nie znaczy, że nie 
możemy procedować tej ustawy, bo rozumiem, że opinia 
będzie, i mam nadzieję, że zostanie przedstawiona na posie-
dzeniu plenarnym. Prosimy o to, żeby udało się to zrobić na 
posiedzeniu plenarnym, tym bardziej że nie wiem, jak pan 
minister… Czy będzie prośba o wprowadzenie tej ustawy 
na to posiedzenie, które mamy zaplanowane w przyszłym 
tygodniu, 22–23 lipca…

(Głos z sali: Chyba tak, bo narasta…)
…i uchwalenie jej przez Senat, czy ma to być na na-

stępnym posiedzeniu, dopiero…
(Głos z sali: …w sierpniu.)
…na początku sierpnia, chyba 5–6 sierpnia?
Czy jest taka pilna potrzeba, czy nie ma takiej pilnej 

potrzeby?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Panie Przewodniczący, sytuacja jest taka, że w Sejmie 

ustawa została przyjęta bez uwag, choć mieliśmy bardzo 
burzliwe dyskusje z przedstawicielami zarówno Polskiego 
Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, jak i innych organiza-
cji rybackich, uznanych organizacji rybackich. Wszystkie 
wątpliwości zostały wyjaśnione na etapie konsultacji, jak 
również dyskusji w Sejmie. Uważamy, że ten projekt jest 
oczekiwany, jest konieczny.

Chciałbym też Wysoką Komisję poinformować, że 
dyskusja toczyła się wokół art. 23, który dotyczy lokalnych 
centrów pierwszej sprzedaży. Otóż chcę poinformować, że 
lokalne centra pierwszej sprzedaży są faktem i nad polskim 
Bałtykiem funkcjonuje czternaście lokalnych centrów, 
które są prowadzone przez uznane organizacje rybackie. 
Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców 
Ryb wnioskowali o wykreślenie tego punktu z ustawy. Po 
ośmiu latach funkcjonowania tychże lokalnych centrów 
uważamy, że one funkcjonują poprawnie. Jest zwiększona 
kontrola. Wprowadzane na rynek ryby objęto ochroną. 
Dotyczy to łososia i dorsza. W roku 2014 ponad 70% 
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Zastępca Przewodniczącego 
NSZZ RI „Solidarność” 
Zbigniew Obrocki:
Przed chwilą mówił pan o tym, że jednostki bezpokła-

dowe mogą sprzedawać 300 kg. A czy jest na przykład ure-
gulowana taka sytuacja, że kilka osób wypływa na małych 
łódkach, na jakichś pontonach czy łódkach motorowych 
na połowy i przywozi, powiedzmy, 200 kg dorsza? Czy 
to jest w jakiś sposób kontrolowane, regulowane? Jak to 
wygląda? Czy jest jakaś statystyka dotycząca takich poło-
wów, bo mamy takie informacje, że ci rybacy są po prostu 
prześladowani i jakoś karani.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

To jest nieporozumienie, dlatego że pojawiła się nowa 
dziedzina gospodarki – można użyć takiego sformuło-
wania – w sektorze rybołówstwa, mianowicie połowy 
rekreacyjne. Ryby z połowów rekreacyjnych nie wprowa-
dzamy na rynek, ponieważ jest to zabronione. Cały sektor 
rybołówstwa rekreacyjnego czy wędkarskiego jest także 
uregulowany w rozporządzeniu, w ustawie i oczywiście 
ten sektor w tej chwili otrzyma nowe przepisy, będzie 
funkcjonował wedle nowych przepisów. Dbamy przede 
wszystkim o to, żeby zasoby żywe były eksploatowane 
racjonalnie.

Jest jeszcze jedna istotna część polskiej floty, to flota 
przybrzeżna, ta flota, która operuje do 6 mil morskich, 
a więc to są łodzie do 12 m długości, i one zarówno w usta-
wie, jak i w rozporządzeniach i w programie operacyjnym, 
który już się kończy, ale za chwilę będzie nowy, bo za chwi-
lę będziemy procedować nad tym projektem, również mają 
swoje wsparcie finansowe i uregulowania, które powinny 
być satysfakcjonujące, tym bardziej że Komisja Europejska 
wskazuje, że ten sektor jest bardzo ważny, i chodzi o to, 
żeby rybołówstwo przybrzeżne mogło dalej funkcjonować 
nad polskim wybrzeżem. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Pan senator Niewiarowski. Proszę.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Ja mam takie krótkie pytanie. Lokalne grupy uzna-
ne i nieuznane – jaka to jest różnica? I czy to chodzi też 
o Lokalne Grupy Działania, tak zwane LGD?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Kazimierz Plocke: Nie.)

Nie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Kazimierz Plocke: Nie.)
Czyli to coś zupełnie innego. Prosiłbym też…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Kwestię tę regulują przepisy wspólnotowe. Ale ja chcę 

powrócić do roku 2007, żeby odpowiedzieć panu senatoro-
wi precyzyjnie, ponieważ rzeczywiście polska strona zo-
stała zobligowana do kontroli wyładunków dorsza i łososia 
w związku z przekroczeniem, które odnotowaliśmy w roku 
2007. I przyjęliśmy w naszym prawodawstwie takie rozwią-
zania, że ta kontrola będzie prowadzona przez okręgowych 
inspektorów rybołówstwa morskiego, co robimy do dzisiaj. 
Kontrolowane były także wyładunki, wszystkie wyładunki, 
co spotykało się z wielką krytyką ze strony armatorów ry-
backich, ponieważ praktycznie każdy wyładunek był pod 
kontrolą okręgowego inspektora, ale do tego zostaliśmy 
zobligowani rozporządzeniem unijnym, gdy nałożono na 
Polskę kary. Uważam, że dzisiaj sytuacja jest taka, że lokalne 
centra są tą instytucją, którą wykorzystuje się do tego, żeby 
wprowadzić na rynek rybę pochodzącą z legalnych i rapor-
towanych połowów. To jest właściwie najważniejsze, można 
powiedzieć. Mamy informacje od przedstawicieli uznanych 
grup rybackich, bo te grupy zajmują się lokalnymi centrami 
pierwszej sprzedaży ryb, i te dane pokazują, że 82% połowów 
łososia w roku 2014 przechodziło przez lokalne centra, a więc 
to jest dobry wynik. W przypadku dorsza to jest prawie 79%. 
Oznacza to, że można rzec, że cała ryba jest kierowana na 
rynek przez lokalne centra pierwszej sprzedaży.

Jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to te statystyki z roku 
2014 są następujące. Według danych organizacji producen-
tów w centrach pierwszej sprzedaży wyładowano prawie 
12 tysięcy t dorsza i 6,5 tysiąca sztuk łososia. W polskich 
portach wyładowano z jednostek zagranicznych i krajowych 
łącznie prawie 15,6 tysiąca t dorsza i prawie 7,8 tysiąca 
sztuk łososia. A więc to też pokazuje, że proces kontrolo-
wania ryby, która jest wprowadzana na rynek, jest właściwy, 
i w tym momencie nie mamy żadnych uwag ze strony na-
szych organizacji i całej Komisji Europejskiej. Dlatego też te 
działania są takie, a nie inne. Jeżeli chodzi o małe jednostki 
bezpokładowe, to mogą wprowadzić na rynek poza lokalnym 
centrum pierwszej sprzedaży ryb do 300 kg dorsza.

Dodatkowo informuję Wysoką Komisję, że lokalne cen-
tra i grupy rybackie, jak i same organizacje rybackie podej-
mują wysiłki, żeby stworzyć rynek świeżej ryby w Polsce, 
a więc chodzi o to, żeby stworzyć całą sieć sprzedaży, 
wprowadzając ryby na rynek.

Z przetwórcami też rozmawialiśmy na ten temat wie-
lokrotnie i okazuje się, że przetwórcy sami wskazują, że 
do przetwórstwa wykorzystują około 5% ryb, które mają 
od polskich rybaków, a więc z jednej strony przetwórcy 
mówią, żeby art. 23 z ustawy wykreślić, dlatego że chodzi-
łoby o to, żeby rybę wprowadzać na rynek poza centrum 
pierwszej sprzedaży. Ale z drugiej strony jest to jednak 
zaledwie 5% masy, którą przetwarzają polscy przetwórcy, 
a więc pytanie brzmi: o co jest bitwa? Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy są jakieś pytania?
Proszę, pan Zbigniew Obrocki.
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Pan minister zaznaczył, że te centra i grupy rybackie chcą 
stworzyć jakąś bazę świeżego dorsza, no, ale tak naprawdę 
my, konsumenci, często nie mamy szansy na świeżego 
dorsza od naszych polskich rybaków, a jeszcze legalnie.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Panie Przewodniczący, chciałbym to wyjaśnić precy-

zyjnie, żebyśmy nie mieli zamazanego obrazu. Otóż in-
formuję, że dorsz bałtycki, zachodni dorsz, to jest mniej 
więcej ten akwen od Kołobrzegu na zachód. W tym akwenie 
zakaz połowów obowiązuje w kwietniu, od pierwszego do 
ostatniego kwietnia, i dotyczy wszystkich jednostek, jest 
to zakaz ochronny. Jeśli chodzi o Bałtyk Wschodni, czyli 
od Kołobrzegu w kierunku wschodnim aż po Piaski, to 
w tym akwenie dorsz jest chroniony w miesiącach letnich, 
czyli w lipcu i sierpniu, i dotyczy to także innych państw, 
czyli trzecich, także państwa rosyjskiego czy Federacji 
Rosyjskiej. To, że na polski rynek może być wprowadzony 
świeży dorsz, wynika z tego, że jest porozumienie pomię-
dzy Norwegią a Rosją na odłów prawie 1 miliona t dorsza 
z Morza Barentsa, a więc ta ryba może się pojawić na rynku 
polskim. Natomiast my mówimy o dorszu bałtyckim, a tym 
wypadku jest absolutny zakaz i tyle. Nasi rybacy dostoso-
wują się do tego zakazu, tak samo jak i inni rybacy państw 
członkowskich nadbałtyckich. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
W związku z tym, że nie ma żadnych wniosków legi-

slacyjnych, czy ktoś chciałby zgłosić jakiś wniosek? Czy 
ktoś ma jeszcze jakieś pytanie?

Skoro nie ma wniosków ani pytań, to znaczy, że musimy 
przejść do głosowania nad ustawą bez poprawek. 

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie ma.
W związku z tym zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (7)
Kto jest przeciw? (4)
Ustawa przeszła, została przegłosowana.
Kto by chciał być sprawozdawcą? Poszukujemy 

chętnych.
(Głos z sali: Ktoś z Wybrzeża.)
(Głos z sali: Zaborowski.)
(Głos z sali: Zaborowski z Wybrzeża.)
Pan senator Zaborowski będzie sprawozdawcą. 

Dziękuję.
Panie Ministrze, przechodzimy do następnego punktu.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
My również państwu dziękujemy.
Punkt drugi: rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrów-

noważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, druk 
senacki nr 991.

Jeśli można, to prosiłbym o krótkie wprowadzenie, 
Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Lokalne grupy rybackie istnieją, one będą funkcjono-

wały w nowej perspektywie jako lokalne grupy działania, 
natomiast uznane organizacje rybackie to są organizacje 
tylko i wyłącznie rybackie, które spełniają określone kry-
teria wynikające z ustawy o rybołówstwie morskim, i to 
są organizacje rybackie.

(Senator Ireneusz Niewiarowski: A LGD, jak je zali-
czymy?)

(Głos z sali: Nijak.)
Nijak. To są inne grupy, zupełnie odrębne grupy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Błaszczyk.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję. 
Panie Ministrze, chciałbym dopytać, czy my mamy 

w ogóle jakieś tereny połowowe dalekomorskie. Czy coś 
takiego u nas funkcjonuje? Kiedyś była dość duża flota, 
teraz wiem, że… Potem ona była już zredukowana. Czy 
oprócz tego akwenu bałtyckiego jeszcze gdzieś mamy moż-
liwości połowu?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Oczywiście, mamy trzy statki dalekomorskie, które 

są własnością północnoatlantyckiej grupy producentów 
w Gdyni. I te trzy statki poławiają ponad 60 tysięcy t 
ryby dalekomorskiej. Są to akweny Mauretanii, Algierii, 
Maroka i Svalbardu, a więc rzeczywiście są aż trzy jed-
nostki. Oczywiście, nie można tego porównywać z innymi 
czasami, które były, ale chcę też zwrócić uwagę na fakt, że 
osiemset jednostek na Bałtyku wyławia około 100 tysięcy t. 
A w tym wypadku trzy jednostki wyławiają ponad 60 tysię-
cy t, a więc to są duże jednostki i to też pokazuje skalę, że 
duże statki mogą wyławiać bardzo dużo ryby. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań? 
Nie ma.
Powiem tak, że kiedyś, tak jak wszyscy, bo pewnie 

wszyscy jesteśmy konsumentami ryb, próbowałem zjeść 
świeżego dorsza, więc mówią, że można. Wiem, że był za-
kaz, wiem, że był zakaz łowienia, więc pytam: „Jak można 
zjeść, skoro jest zakaz”. Mówią: „No, proszę pana, nie ma 
problemu. Rosja nam dostarcza tyle, ile chcemy”. Tak że 
jest rosyjska ryba z tego samego Bałtyku, tylko że tam nie 
ma pewnie takich regulacji, więc oni przywożą to do nas 
i nam serwują, tak że z tym świeżym dorszem jest problem. 
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Pierwsza dotyczy art. 15. Wysoka Komisjo, filozofia 
tej ustawy jest oparta na tym, że pomoc jest udzielana nie 
w formie decyzji administracyjnej, ale w drodze umo-
wy. Dodatkowo ustawa wyłącza co do zasady stosowanie 
kodeksu postępowania administracyjnego, tak że nie bę-
dziemy mieli do czynienia z procedurą administracyjną. 
Ustawa w art. 15 posługuje się pojęciem „strony”. Jest to 
pojęcie charakterystyczne właśnie dla procedury admini-
stracyjnej. Ponadto należy zauważyć, że ustawa określa ten 
podmiot niekonsekwentnie, dlatego że w innych przepi-
sach mówi o wnioskodawcy. W związku z tym proponuję 
w swojej pierwszej uwadze ujednolicić terminologię usta-
wy i tam, gdzie jest mowa o „stronie”, dokonać poprawki 
polegającej na użyciu wyrazu „wnioskodawca”. To jest 
uwaga pierwsza.

Uwaga druga dotyczy art. 15 ust. 3. Przepis ten stanowi: 
„Do postępowań w sprawach przyznawania pomocy stosu-
je się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego 
dotyczące właściwości miejscowej organu, wyłączenia 
pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępnienia 
akt, a także skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej”. Jak już powiedziałem, nie mamy tu-
taj do czynienia z postępowaniem administracyjnym, nie 
mamy do czynienia z pojęciem „strony” i w związku z tym 
nie możemy wprost stosować przepisów kodeksu postę-
powania administracyjnego. Stosowanie tych przepisów 
jest możliwe tylko w sposób odpowiedni, a nie wprost, 
i w związku z tym proponuję poprawkę, która uzupełni 
treść przepisu.

Uwaga trzecia dotyczy art. 16 ust. 1. Na podstawie 
tego przepisu w postępowaniach w sprawach dotyczących 
przyznania pomocy w drodze umowy podmiot właściwy 
do przyznania pomocy informuje podmiot ubiegający się 
o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie 
jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy. Ponieważ 
wyłączono stosowanie przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego, w takiej informacji nie zawiera się po-
uczenia o prawie do wniesienia skargi do sądu administra-
cyjnego. Ja proponuję, aby taka informacja znalazła się 
w tym piśmie skierowanym do strony. Chcę powiedzieć, 
że ustawodawca ma swobodę w ukształtowaniu tego, to 
znaczy mój zarzut nie ma charakteru formalnego. Można 
sobie wyobrazić, że przepis pozostanie również w takim 
brzmieniu i trudno będzie mu postawić zarzut – na przy-
kład niekonstytucyjności. Niemniej poddaję pod rozwagę 
komisji, czy nie warto byłoby jednak poinformować stronę 
o dosyć istotnym uprawnieniu.

Uwaga czwarta. Art. 17 ust. 4 stanowi, że umowa jest 
nieważna w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym 
lub w przypadku, gdy sprzeciwia się przepisom, o których 
mowa w art. 1 pkt 1 – chodzi tu o rozporządzenie unijne – 
a także przepisom ustawy lub przepisom wydanym na jej 
podstawie, czyli chodzi tu o rozporządzenia wykonujące 
ustawę. Wysoka Komisjo, ten przepis jest powtórzeniem 
treści zawartej w art. 58 §1 kodeksu cywilnego, w związku 
z czym ten przepis nie powinien się znajdować w ustawie. 
Postuluję wykreślenie ust. 4 z art. 17.

Uwaga piąta dotyczy art. 26 ust. 2. Na podstawie tego 
przepisu instytucja zarządzająca, czyli minister właściwy 
do spraw rybołówstwa, w ramach nadzoru nad instytucja-

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję bardzo.
Otóż jest to bardzo ważna ustawa, która pozwoli nam 

na uruchomienie pieniędzy z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego.

Przypomnę, że jest to kwota prawie 710 milionów euro, 
którą będziemy mieli do dyspozycji na realizację wielu 
zadań i priorytetów. Chcę też powiedzieć, że to jest trze-
cia alokacja w Unii Europejskiej po Hiszpanii, Włoszech 
i Francji, czyli czwarta, przepraszam, w wyniku negocjacji 
udało nam się taką kwotę uzyskać.

I co jest w tej ustawie? Otóż po pierwsze, ta ustawa 
precyzuje i określa, jakie są priorytety do zrealizowania 
w ramach wspólnej polityki rybackiej.

Przypomnę, że priorytet pierwszy dotyczy rybołów-
stwa zrównoważonego środowiskowo, innowacyjnego, 
konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Priorytet drugi to 
jest wspieranie akwakultury zrównoważonej, zasoboosz-
czędnej, opartej na wiedzy i innowacyjnej. Priorytet trze-
ci: wspieranie wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa. 
Priorytet czwarty: zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej, czyli inaczej mówiąc, funkcjonowanie lo-
kalnych grup działania. Priorytet piąty: wspieranie obrotu 
i przetwarzania i priorytet szósty: wspieranie wdrażania 
zintegrowanej polityki morskiej. Oprócz tych priorytetów 
program operacyjny obejmuje także pomoc techniczną. 
To jest działanie, które jest prowadzone obecnie i będzie 
również kontynuowane w nowym programie.

W tej ustawie wskazujemy również: instytucję za-
rządzającą – tę funkcję będzie pełnił minister rolnictwa 
i rozwoju wsi – instytucje pośredniczące, czyli lokalne 
grupy działania, urzędy marszałkowskie, następnie insty-
tucję certyfikującą, instytucję audytową, którą to funk-
cję pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, czyli 
Ministerstwo Finansów. W ustawie opisujemy także wa-
runki i tryb przyznawania pomocy finansowej, zwrotu tej-
że pomocy na realizację operacji w ramach priorytetów 
wymienionych przeze mnie przed chwilą, a także okre-
ślamy wysokość stawek tej pomocy dla beneficjentów na 
realizację zadań. Inaczej mówiąc, ustawa jest narzędziem, 
które pozwoli nam na funkcjonowanie i na korzystanie ze 
środków unijnych po to, żeby realizować te priorytety, które 
zostały określone zarówno w krajowym prawodawstwie, 
jak i w prawodawstwie wynikającym ze wspólnej polityki 
rybackiej. To tyle. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Panie Mecenasie, czy można prosić o opinię?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Przedstawię teraz uwagi, które mam do ustawy.
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mi pośredniczącymi może w szczególności przeprowa-
dzać kontrole, wydawać wytyczne lub polecenia, żądać 
przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów. 
Wysoka Komisjo, ten przepis pozostawia otwarty katalog 
działań instytucji zarządzającej w stosunku do instytucji 
pośredniczących. Wydaje mi się, że tego typu przepis po-
zostawiający swobodę w wyborze formy działania może 
naruszać art. 7 konstytucji, który mówi o tym, że organy 
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 
prawa. Poza tym trzeba podkreślić, że w ramach nadzoru 
przepis już przewiduje przeprowadzanie kontroli, wyda-
wanie pisemnych wytycznych lub poleceń oraz żądanie 
przedstawienia informacji i udostępniania dokumentów. 
Sądzę, że te formy nadzoru, które zostały określone już 
wprost w przepisie, wystarczają do tego, aby można było 
sprawować ten nadzór. W związku z tym proponuję skre-
ślić wyraz „w szczególności” i zamknąć katalog środków 
z art. 26 ust. 2. Ta sama uwaga dotyczy art. 27 ust. 1.

I ostatnia moja uwaga, dotycząca art. 38, czyli przed-
ostatniego. Przepis stanowi: „Przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 209 ust. 2 ustawy zmienianej 
w art. 36 – czyli to jest ustawa o finansach publicznych 
– zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie 
tego przepisu”. Wysoka Komisjo, niedopuszczalne jest, 
aby zachować moc rozporządzenia na czas nieoznaczony, 
nieokreślony, bezterminowo, w przypadku gdy doszło do 
zmiany upoważnienia do wydania tego rozporządzenia. 
Zwykle w takich przypadkach pisze się o tym, że przepi-
sy zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów 
wykonawczych i dodatkowo z reguły jeszcze się określa 
termin maksymalny, w którym miałoby to mieć miejsce. 
Ja w swojej poprawce proponuję, aby tylko dopisać frazę 
o tym, że przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu 
wydania nowych przepisów wykonawczych. Dziękuję. To 
są wszystkie moje uwagi.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu mecenasowi.
Czy mógłby pan, Panie Ministrze, odnieść się do tych 

poprawek?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Otóż chciałbym na początku powiedzieć, że popraw-

ki, które zostały opracowane przez pana mecenasa, do-
starczono nam dość późno, więc postaramy się do nich 
odnieść na tyle, na ile pozwoli nam na to nasza wiedza. 
Ale do rzeczy.

Uwaga pierwsza, dotycząca art. 15. Otóż chcę zwrócić 
uwagę na to, że nie możemy jej przyjąć ze względu na to, 
że ten zapis art. 15 jest dobrze zredagowany. O stronach 
mówimy wtedy, kiedy jest postępowanie administracyjne, 
jest to jak najbardziej właściwe. Natomiast przy drugim 
kroku, kiedy mówimy o wnioskodawcy, to mówimy też 
o osobie, która będzie zawierać umowę. Taką pragmatykę 

stosujemy i stosowaliśmy w programie operacyjnym, który 
był realizowany w latach 2007–2013, a więc z tych powo-
dów uważamy, że ten przepis jest jak najbardziej zasadny 
i prawidłowy.

Co do uwagi drugiej, żeby z art. 15 ust. 3 wykreślić 
słowo „odpowiednio”…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Michał Gil: Dodać słowo „odpowiednio”.)

Dodać, przepraszam. My uważamy, że niekoniecznie 
trzeba stosować ten zapis i tę uwagę. Jesteśmy przeciwni. 
Uważamy, że przepisy możemy stosować i będziemy sto-
sować wprost.

Co do uwagi trzeciej, art. 19 ust 2, prawo wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego. My uważamy, że wybra-
liśmy takie regulacje, które doprecyzowują nasze działania 
w tym względzie, stąd też również nie możemy udzielić 
rekomendacji uwadze trzeciej.

Uwaga czwarta, ażeby skreślić ust. 4 w art. 17, który się 
odnosi wprost do kodeksu cywilnego. Uważamy, że nasza 
poprawka jest bardziej doprecyzowująca i traktująca o tym, 
kiedy umowa jest nieważna. I chcę też zwrócić uwagę na 
to, że te przepisy stosowało się przez ostatnie sześć lat 
i nikt ich nie kwestionował, więc uważamy, że doprecy-
zowanie, w jakich warunkach umowa stała się nieważna, 
jest lepszym zapisem, tak więc jesteśmy przeciwni również 
uwadze czwartej.

Co do uwag piątej i szóstej – one są podobne – to ja 
tylko chcę dodać, że taka praktyka jest stosowana w naszej 
legislacji. Ona była również zastosowana wtedy, kiedy przy-
gotowywano Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, i jest 
stosowana również przez Rządowe Centrum Legislacji. 
Stąd też uznajemy, że zarówno piąta, jak i szósta uwaga są 
nie do przyjęcia. Nie udzielamy jej poparcia. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan mecenas prosił jeszcze o głos. Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Ja tylko podtrzymuję wszystkie swoje uwagi. 

Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z panów senatorów lub gości chciałby zabrać 

głos?
Nie widzę chętnych.
Czy ktoś ma jakieś wnioski legislacyjne?
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Przejmuję poprawki.
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Nowelizacja ustawy o wspólnotach gruntowych to 

ustawa czy projekt, który prowadzimy po pięćdziesięciu 
dwóch latach funkcjonowania tejże ustawy i po siedmiu 
latach, kiedy pracowaliśmy nad tym projektem w różnych 
możliwych środowiskach. Sejm przyjął tę ustawę na ostat-
nim posiedzeniu.

Chcę powiedzieć, że ta ustawa, najogólniej rzecz ujmu-
jąc, odnosi się do kilku istotnych fragmentów. Po pierwsze, 
nie przewiduje zniesienia istniejących wspólnot grunto-
wych, które nadal będą funkcjonować w dotychczasowej 
formie organizacyjnej i gospodarować na dotychczasowych 
zasadach. Przypomnę, że w Polsce jest pięć tysięcy sto 
wspólnot gruntowych, które gospodarują na powierzchni 
ponad 107 tysięcy ha i w odniesieniu bodajże do trzech 
i pół tysiąca wspólnot gruntowych istnieją trudności, jeżeli 
chodzi o określenie uprawnionych do udziału we wspól-
nocie. Stąd też, jeśli chodzi o ten pierwszy warunek, który 
odnosi się do wspólnot mających uregulowany stan prawny 
i mogących funkcjonować, to oczywiście one będą funk-
cjonować na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy, 
jak również z ustawy z 1963 r.

Po drugie, w tym projekcie chcemy uregulować stan 
prawny nieruchomości wykazanych w ewidencji gruntów 
jako wspólnoty gruntowe, co do których jednak nie wydano 
odpowiednich decyzji na podstawie obowiązującej ustawy 
z 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych po-
przez… Po pierwsze, chodzi o ustalenie uprawnionych do 
udziału we wspólnocie gruntowej na wniosek zaintereso-
wanych złożony do 31 grudnia 2016 r. według obecnych 
zasad, to jest według stanu z 1963 r. To jest tak zwany 
pierwszy krok, czyli stara grupa uprawnionych. Po dru-
gie, chodzi o ustalenie uprawnionych na wniosek kolejnej 
grupy, jeżeli nie będzie uprawnionych, o których mówiłem 
przed chwilą, w ramach nowej grupy uprawnionych i będą 
to osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa 
rolne i nieprzerwanie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 
2015 r. faktycznie korzystają ze wspólnoty gruntowej, albo 
może to dotyczyć osób fizycznych mieszkających na tere-
nie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące 
wspólnotę, lub prowadzących w tej miejscowości gospodar-
stwa rolne, jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne 
albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez 
okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. osoby te 
faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Warunek trzeci, który jest wpisany do nowelizowanej 
ustawy, to jest umożliwienie gminom nabycia nieodpłat-
nie na własność nieruchomości wykazanych w ewiden-
cji gruntów jako wspólnoty gruntowe, jeżeli nie będzie 
uprawnionych, o których była mowa. W przypadku nie-
złożenia wniosku przez gminę nieruchomość przechodzi 
na Skarb Państwa.

Kolejna istotna kwestia dotyczy uporządkowania funk-
cjonowania spółek do sprawowania zarządu nad wspólnotą 
i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących 

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Pan senator Wojciechowski przejmuje poprawki Biura 

Legislacyjnego.
(Głos z sali: Z senatorem Pupą, tak?)
Z panem senatorem Pupą.
(Głos z sali: I Błaszczykiem.)
I senatorem Błaszczykiem.
Czy są jeszcze inne uwagi?
Proszę.

Senator Marek Konopka:
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Czyli są dwa wnioski.
(Głos z sali: Tak jest.)
Czy są jeszcze jakieś inne? 
Nie ma.
Stanowisko rządu jest znane: jeśli chodzi o poprawki 

legislacyjne, to rząd jest przeciw.
Zarządzam głosowanie. Wniosek najdalej idący to przy-

jęcie ustawy bez poprawek, tak?
(Głos z sali: Tak jest.)
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (7)
Kto jest przeciw? (4)
Nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Ustawa została przyjęta.
Kto będzie sprawozdawcą?
(Głos z sali: Romek, nie chcesz dwóch pociągnąć?)

Senator Piotr Gruszczyński:
Panie Przewodniczący, ja wezmę.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę bardzo. Pan senator Gruszczyński.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący, jeszcze wniosek mniejszości.
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Jest wniosek 

mniejszości. Tak?)
Jest wniosek mniejszości.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
A kto będzie reprezentantem mniejszości? 
Pan senator Wojciechowski. Dobrze.
W związku z tym, że wyczerpaliśmy ten punkt, przecho-

dzimy do punktu następnego: rozpatrzenie ustawy o zmia-
nie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, 
druk senacki nr 995.

Panie Ministrze, jeśli można, to proszę o wprowadze-
nie do tego druku o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych.
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już znalazł rozwiązanie danej kwestii prawnej. W związku 
z czym proponujemy wprowadzenie poprawki, czyli no-
wego brzmienia art. 8b i 8f ustawy o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych, mając na uwadze, żeby w tej sytuacji 
ustawodawca poszedł w kierunku stosowania normy za-
wartej w art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. 
To tyle, jeśli chodzi o uwagi biura do omawianej ustawy, 
skutkujące propozycjami poprawek.

Biuro Legislacyjne czuje się jeszcze w obowiązku 
poinformowania Wysokiej Komisji, że na etapie prac 
sejmowych powstały wątpliwości natury konstytucyjnej, 
w szczególności do art. 6a omawianej ustawy. Wątpliwości 
były szersze, ale obecnie aktualne pozostają tylko wątpli-
wości Biura Analiz Sejmowych dotyczące art. 6a oma-
wianej ustawy. Otóż w opinii Biura Analiz Sejmowych 
przepis ten w zakresie, w jakim zmierza do pozbawienia 
osób uprawnionych do udziału we wspólnocie, która nie 
ma uregulowanego stanu prawnego, ich praw na rzecz osób 
faktycznie użytkujących grunty, prowadzić może do naru-
szenia chronionego konstytucją prawa własności, o którym 
mowa w art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że opinia Biura Analiz 
Sejmowych wskazuje, że, tak jak mówiliśmy, ci pierwotni 
właściciele, a więc osoby posiadające prawo do udziału we 
wspólnocie, pozbawiane są środków prawnych, jak gdyby 
obrony, w sytuacji, kiedy osoby, które użytkują grunty, mogą 
nabyć współwłasność we wspólnocie gruntowej. My zwra-
camy uwagę na to, że ta ustawa reguluje jak gdyby dwa po-
stępowania administracyjne. W pierwszej kolejności mogą 
wystąpić z wnioskiem tak zwani ci pierwotni uprawnieni 
i dopiero po upływie roku, jeśli oni nie wystąpią, wycho-
dzi ta kolejna grupa, więc jest pewien termin, w którym ta 
pierwotna grupa uprawnionych może skorzystać ze swoich 
praw. Dopiero jeśli ona nie wystąpi z wnioskiem, jeśli zakoń-
czy się postępowanie, które nie ustali osób uprawnionych 
do udziału we wspólnocie, może wejść ta druga kategoria 
podmiotów. Ten typ niekonstytucyjności był poruszony 
również przez Radę Legislacyjną i właśnie wskazano, że 
zasadne byłoby wydłużenie tego terminu, bo przypomnę, 
że w pierwotnym projekcie rządowym było to pół roku. 
Na etapie prac sejmowych wydłużono to do roku. Rada 
Legislacyjna postulowała wydłużenie tego do trzech lat. Tak 
jak mówię, te wątpliwości były, na etapie prac sejmowych 
wydłużono termin, w którym uprawnione podmioty mogą 
występować o ustalenie osób uprawnionych do udziału we 
wspólnocie gruntowej, ale pozostały wątpliwości Biura 
Analiz Sejmowych, dlatego też przedstawiam je Wysokiej 
Komisji i proszę, aby wzięła je pod rozwagę, wypowiadając 
się co do omawianej ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Mam pytanie do pana legislatora, bo ja nie mam tej 

opinii i koledzy też nie mają, na piśmie.
(Głos z sali: Zaraz będzie.)
Czyli rozumiem, że za chwilę dostaniemy tę opinię, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Dobrze. 
Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi.

w skład tej wspólnoty poprzez wprowadzenie dodatko-
wych wymogów, jakie powinien spełniać statut spółki, oraz 
określenie, że zarówno statut spółki, jak też jego zmianę 
zatwierdza starosta w drodze decyzji administracyjnej.

Po trzecie, nowelizacja wprowadza możliwość za-
skarżenia uchwały spółki przez jej członka oraz organ 
sprawujący nadzór nad spółką, czyli wójta, burmistrza 
lub prezydenta, do właściwego sądu. Wprowadza się rów-
nież możliwość założenia ksiąg wieczystych na wniosek 
wspólnoty, to też jest bardzo istotna sprawa. I co także jest 
bardzo istotne, wprowadza się możliwość przekształcenia 
wspólnot gruntowych we współwłasność w rozumieniu 
art. 195 kodeksu cywilnego.

Podsumowując, ustawa reguluje stan prawny, ocze-
kiwany przez uprawnionych, które to osoby uprawnione 
mogą z tego dobrodziejstwa ustawy skorzystać. To tyle. 
I wnoszę o przyjęcie ustawy pod obrady Wysokiej Komisji. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę o opinię Biura Legislacyjnego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! 

Szanowni Goście!
Biuro zgłosiło jedną uwagę do omawianej ustawy, która 

skutkuje dwoma propozycjami poprawek. Odnosi się ona 
do art. 1 pkt 6 w zakresie art. 8b i 8f ustawy o zagospoda-
rowaniu wspólnot gruntowych.

W podniesionej uwadze odniesiemy się jedynie do 
art. 8b, dlatego że jeśli chodzi o kwestię związaną z art. 8f, 
nasze argumenty są analogiczne, więc to stanowiłoby jak 
gdyby powielenie. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że 
w art. 8b przewiduje się, że decyzje, postanowienia oraz 
inne pisma, o których mowa w art. 8a ust. 4, 5 i 7, doręcza 
się przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w da-
nej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz 
starostwa na okres czternastu dni i po upływie czternastu 
dni pisma te uważa się za doręczone.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że w istocie zastosowa-
na została tutaj instytucja tak zwanego doręczenia publicz-
nego, która wiąże się z tym, że po upływie czternastu dni 
po wywieszeniu danej decyzji bądź innego pisma w postę-
powaniu, pismo to uznaje się za doręczone. Skutkiem tego 
jest jak gdyby jego wejście do obrotu prawnego i można 
z tej decyzji wywodzić skutki prawne. Pragniemy zwrócić 
uwagę na to, że postępowanie z zakresu tej ustawy jest 
w istocie postępowaniem administracyjnym. Toczy się 
według reguł kodeksu postępowania administracyjnego. 
W kodeksie postępowania administracyjnego występuje 
i została już uregulowana instytucja tak zwanego dorę-
czenia publicznego. Jest ona zawarta w art. 49 kodeksu 
postępowania administracyjnego. Dlatego w naszej opinii 
nie ma potrzeby tworzyć przepisu specjalnego w sytuacji, 
kiedy w ramach procedury administracyjnej ustawodawca 
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przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza się je przez 
wywieszenie w urzędzie gminy na okres czternastu dni. 
Te zapisy, które są proponowane w ustawie przyjętej przez 
Sejm, niejako kontynuują ten sposób pisania. Pan mecenas 
tylko odsyła w swojej propozycji do kodeksu postępo-
wania administracyjnego, w którym mówi się o tym, że 
decyzje można ogłosić w sposób zwyczajowo przyjęty. Tu 
jest troszeczkę szersze odesłanie. Tu jest nie tylko sposób 
zwyczajowo przyjęty. W tych normach, które są zawarte 
w ustawie, mówi się również o wywieszaniu tych decyzji 
w urzędzie gminy, w starostwie, tak że jest to troszeczkę 
szersze niż to odesłanie do sposobu zwyczajowo przyjętego 
w danej miejscowości. Zresztą ten sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości może być bardzo różny, 
prawda? W jednej miejscowości tak się ogłasza, w innej 
jeszcze inaczej. I powtarzamy, że ogłasza się w sposób 
zwyczajowo przyjęty, dodając jeszcze obligatoryjne wy-
wieszenie tego w urzędzie gminy i w starostwie. To w za-
sadzie tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie kwestii związanej 
z publikowaniem tego.

Chcę przypomnieć również, że projekt tej ustawy zo-
stał opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji, które 
opracowało go na podstawie założeń przyjętych przez Radę 
Ministrów. To był pierwszy taki pilotażowy projekt, w któ-
rym najpierw sformułowano założenia do projektu ustawy, 
a następnie na bazie tych założeń przyjętych przez Radę 
Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji opracowywało 
ten projekt. Mieliśmy to nieszczęście, że ta operacja trwa 
już chyba siedem lat, Panie Ministrze, prawda?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Kazimierz Plocke: Siedem.)

Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Dyrektorze.
Rozumiem, że usłyszeliśmy wyjaśnienia, możemy więc 

przejść do dyskusji.
Czy ktoś chciałby zadać pytanie, zabrać głos w dyskusji, 

zgłosić wnioski legislacyjne? Nie…
Jest chętny, tak? Proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Przejmuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Pan senator przejmuje poprawki. Tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Z senatorem Pupą.)
Dobrze. Rozumiem, że poprawki zostały przejęte 

przez pana senatorów Wojciechowskiego, Błaszczyka i… 
Błaszczyka, dobrze.

W związku z tym jest…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Wesołość na sali)
Pan senator Konopka. Proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Otóż wczoraj w trakcie posiedzenia Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej dyskutowaliśmy 
również na ten temat, na temat tej ustawy. I chcę powie-
dzieć, że nie podzielamy poglądu zgłoszonego przez pana 
mecenasa w zakresie poprawki co do art. 8b i 8f. O szcze-
góły poproszę jeszcze pana dyrektora Abramowicza, żeby 
się merytorycznie odniósł do tej kwestii. 

Ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do wątpliwości, 
które były zgłoszone przez Biuro Analiz Sejmowych do 
art. 6a ustawy. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście był to pro-
blem i tak naprawdę w swoim wystąpieniu mówiłem o tym, 
że pracowaliśmy nad tym projektem przez kilka ostatnich 
lat, żeby dojść do ostatecznego rozwiązania, związanego 
z uregulowaniem stanu prawnego lub wykazaniem osób, 
które mogą być uprawnione do udziału we wspólnocie.

Chcę też zwrócić uwagę na to, że i Rada Legislacyjna, 
i Związek Powiatów Polskich, i Rządowe Centrum 
Legislacji – wszystkie te instytucje podzieliły nasze argu-
menty. Tak samo było podczas uzgodnień międzyresorto-
wych, które podjęliśmy, mam na myśli zwłaszcza te, które 
były dla nas kluczowe, czyli opinię ministra sprawiedliwo-
ści. I Wysoka Izba, Sejm tę ustawę w tym kształcie przyjął. 
I również wydłużyliśmy o kolejne sześć miesięcy, czyli 
do roku, termin na składanie wniosków przez osoby, które 
mogą być uprawnione do udziału we wspólnocie, uznając 
też, że ten czas jest pewnie potrzebny do tego, żeby ewen-
tualnie te osoby mogły złożyć swój wniosek. Stąd też te 
kwestie, które mogłyby budzić wątpliwości ze strony Biura 
Analiz Sejmowych, wątpliwości ze strony Sejmu zostały 
rozstrzygnięte i również podzielamy ten pogląd w imieniu 
rządu. Dziękuję.

I jeszcze prosiłbym pana dyrektora o wyjaśnienie tych 
wątpliwości dotyczących art. 8b i 8f.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor 
Departamentu Gospodarki Ziemią 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zbigniew Abramowicz:
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Takie odesłanie, jakie proponuje pan mecenas, proste, 

do kodeksu cywilnego, może by było dobre, gdyby nie 
parę elementów. Ta ustawa ma już swoją tradycję. Ona jest 
z 1963 r., obowiązuje przez wiele, wiele lat. Chcę zwró-
cić uwagę na brzmienie aktualnego przepisu art. 8 ust. 6, 
w którym mówi się, że decyzje w sprawach wymienionych 
w ust. 1 i 2 – chodzi o ustalenie, które grunty są wspólnotą 
i które osoby są uprawnione – podaje się do wiadomo-
ści uprawnionych do udziału we wspólnocie w sposób 
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę Biuro Legislacyjne, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Mieczysław Gil:
Dziękuję.
Wysoka Komisjo!
Żeby zacząć omawiać swoją uwagę, muszę starannie zacy-

tować dwie definicje, które zostały zawarte w art. 4 w pkcie 29 
i 30 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Pierwsza definicja to jest definicja „zwartej zabudo-
wy”. Rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej pięciu 
budynków, z wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie 
gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość są-
siadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m. To 
jest pierwsza definicja.

Druga definicja: obszar zwartej zabudowy – to jest 
pkt 30 – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez 
obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych 
krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabu-
dowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których 
położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic 
jest mniejsza niż 50 m.

Wysoka Komisjo, definicja „obszaru zwartej zabudowy” 
w obecnym brzmieniu jest bardzo wieloznaczna. Użycie 
spójnika „lub” powoduje, że jeżeli zostanie spełniony wa-
runek, o którym jest mowa na końcu definicji, to znaczy, 
jeżeli odległość tych budynków od granic jest mniejsza niż 
50 m, mniejsza niż 50 m, to w rachubę może wchodzić kilka 
sposobów rozumienia tej definicji. Po pierwsze, można 
sobie wyobrazić, że obszarem zwartej zabudowy będzie 
obszar wyznaczony tylko przez obwiednię. W przybliżeniu 
wyobraźmy sobie te pięć budynków, jakąś figurę geome-
tryczną, którą one wyznaczają, i do tych budynków, do tej 
figury, dodajemy jeszcze margines w postaci 50 m. Może 
być to wyznaczone w ten sposób.

Dalej. Ze względu na użycie spójnika „lub” można 
sobie wyobrazić, że chodzi tutaj tylko o powierzchnię 
działek, na których stoją budynki. I ta interpretacja może 
być o tyle ryzykowna, że te działki mogą być na przykład 
bardzo długie. Budynek stoi przy granicy, w odległo-
ści mniejszej niż 50 m, a działka ma, powiedzmy, 2 km 
długości i cała ta działka weszłaby do obszaru zwartej 
zabudowy.

W końcu mogą się też pojawić pewne kombinacje 
związane z tymi dwoma obszarami, to znaczy obszarem 
obwiedni i obszarem działek. I ta sprawa też jest niejed-
noznaczna, bo można sobie wyobrazić, że to będzie obszar 
obwiedni plus ten obszar działek, który wystaje poza ob-
wiednię, a można też sobie wyobrazić inaczej, że jest to 
obszar działek ograniczony przez obwiednię.

Ja w swojej opinii zaproponowałem poprawkę, która, 
jak sądziłem, najlepiej oddaje intencje prawodawcy, to 
znaczy, że tym obszarem zwartej zabudowy byłaby część 
wspólna, znaczy to, co jednocześnie znajduje się w ob-
wiedni, i to, co jednocześnie znajduje się na działkach za-
budowanych przez te budynki. Jednak w toku konsultacji 

Senator Marek Konopka:
Tak, zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-

wek. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy są jakieś inne wnioski legislacyjne? Nie ma.
Nie ma głosów w dyskusji. 
Zamykam dyskusję.
Przychodzimy do głosowania. 
Są dwa wnioski. Wniosek najdalej idący to jest wniosek 

pana senatora Konopki…
(Głos z sali: Tak jest.)
…o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za? (6)
Kto jest przeciw? (4)
Dziękuję.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Ja mogę być sprawozdawcą.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Pan senator Niewiarowski chce być sprawozdawcą. 
Dobrze. Proszę o zapisanie.

Czy są wnioski mniejszości, czy nie? 
Nie ma wniosku mniejszości. 
Przechodzimy dalej.
Jeśli można, Panie Ministrze, mamy teraz do rozparze-

nia ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych; druk senacki nr 996.

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Otóż również ten projekt, przepraszam, ta ustawa była 

dyskutowana wczoraj na posiedzeniu komisji samorzą-
du terytorialnego. Chcę zwrócić uwagę na to, że to jest 
projekt, który został przygotowany i właściwie skonstru-
owano go na podstawie trzech projektów. To były dwa 
projekty poselskie, jeden Platformy Obywatelskiej, drugi 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, i trzeci projekt prezy-
denta. Najogólniej ustawa odnosi się do kwestii możliwo-
ści wyłączenia z produkcji rolniczych gruntów do 0,5 ha 
bez konieczności uzyskania decyzji ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi pod warunkiem spełnienia łącznie czterech 
warunków. I również wprowadza się dwa nowe pojęcia: 
zwartej zabudowy i obszaru zwartej zabudowy. W związku 
z tym to jest ustawa, która również wymaga pewnie analizy 
i dlatego też w imieniu rządu rekomenduję ją do dalszego 
procedowania Wysokiej Komisji. Dziękuję.
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Taką poprawkę przyjmujemy, uznając jako precyzyjną, 

określającą, że droga publiczna jest tym miejscem, tym 
obszarem, który określa obszar zabudowany czy obszar, 
jak to mówi pani dyrektor, urbanizacyjny, tak?

(Głos z sali: Granicy urbanizacji.)
Granica urbanizacji, to jest precyzyjne słowo.
(Głos z sali: Bardzo uczone stwierdzenie.)
To jest bardzo uczone słowo, a więc w tym kształ-

cie tę poprawkę, Panie Przewodniczący, przyjmujemy. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Kto by chciał zabrać głos? 
Skoro nikt z panów senatorów, to udzielę głosu sobie. 

Wiem, że ta dyskusja na posiedzeniu komisji samorządu 
była dość ostra i stanowiskiem komisji jest odrzucenie tej 
ustawy, w związku z tym myślę, że spokojnie mogę też 
postawić wniosek o odrzucenie. 

Otwieram dyskusję. 
Pan senator chciałby zabrać głos.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt tej 
sprawy, a może dwa, które pojawiły się wczoraj w trakcie 
dyskusji. Jeden to był wniosek zgłaszany przez Polskie 
Sieci Energetyczne i dotyczył inwestycji, które są strate-
giczne. I padła odpowiedź, że w zasadzie te zapisy powinny 
się znaleźć w innej ustawie. Drugą kwestię podnosił repre-
zentant gmin wiejskich. Mówił o inwestycjach użyteczno-
ści publicznej, takich jak droga w gminie, boisko etc., etc., 
i jak gdyby ta ustawa nie zabrania czy nie uniemożliwia 
tego typu inwestycji, ale procedury, które się wyłaniają, 
dość skomplikowane, wydłużają sam proces otrzymania 
decyzji. I jeśli na przykład tego typu inwestycje, i te duże, 
i te gminne, czerpią czy są zasilane ze środków europej-
skich, to może zachodzić obawa, że w pewnych przy-
padkach to zaważy na tych inwestycjach, że zabraknie 
czasu itd.

Ja tylko relacjonuję te dwie uwagi, bo nie dostarczono 
nam ich dzisiaj, ale to nie one zadecydowały na wczoraj-
szym posiedzeniu, zadecydowała opinia senatora Sepioła, 
architekta, który wygłosił takie stwierdzenie, że sama 
ustawa komplikuje proces, nie upraszcza, i może spowo-
dować takie różne niejasne sytuacje przy różnego rodzaju 
inwestycjach, padły nawet słowa o wzroście możliwości 
korupcyjnych. 

Ewentualnie gdyby jeszcze czy pan minister, czy pan 
legislator, który wczoraj również uczestniczył w posiedze-
niu tej komisji, zabrali głos i wyjaśnili te kwestie, to myślę, 
że byłoby to potrzebne i pomogłoby członkom komisji 
w podjęciu decyzji. Dziękuję.

z ministerstwem doszliśmy do wniosku, że to nie jest naj-
lepsze rozwiązanie i aprobatę ministerstwa zyskałaby inna 
poprawka, która również spowodowałaby, że przepis będzie 
jednoznaczny. Panowie senatorowie mają przed sobą, na 
oddzielnym arkuszu, treść tej poprawki. Ta definicja by 
wyglądała w następujący sposób, że obszarem zwartej za-
budowy jest obszar wyznaczony przez obwiednię, z tym 
że w przypadku, jeżeli wszystkie budynki znajdują się po 
jednej stronie drogi, to wtedy obszar zwartej zabudowy nie 
dotyczy przeciwnej strony drogi.

Uwaga druga. Uwaga druga ma sens tylko wtedy, gdy-
byśmy przyjęli niektóre z możliwych, dopuszczalnych 
interpretacji obszaru zwartej zabudowy. Jeżeli komisja 
zechciałaby przyjąć poprawkę, o której przed chwilą wspo-
minałem, to moja uwaga się zdezaktualizuje, a jeżeli nie, 
to warto się zastanowić, czy w ogóle… to znaczy mogłoby 
dojść do sytuacji, że obszar odrolniany musiałby uwzględ-
niać w sobie działki, które już są zabudowane. Wydaje się, 
że to jest być może daleko idące, z tym że nie jest to znowu 
żaden błąd formalny, jest to po prostu pewien wybór usta-
wodawcy. I na tym bym zakończył. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy pan minister chciałby się odnieść?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

Panie Przewodniczący, otóż rzeczywiście mieliśmy 
wczoraj na posiedzeniu komisji długą dyskusję, ale po 
analizie zapisu pkt 30 w art. 1 dochodzimy do przekona-
nia, że poprawka, która mogłaby być przyjęta, zgłoszona 
przez pana mecenasa w uzgodnieniu z Departamentem 
Gospodarki Ziem, może być przyjęta, dlatego że ten zapis 
będzie wtedy bardziej czytelny, będzie precyzować, o ja-
kim obszarze zwartym mówimy i jaki obszar jest poddany 
odrolnieniu. Stąd też, jeżeli dobrze zapamiętałem, to ten 
zapis byłby… Panie Mecenasie, prosiłbym o pomoc.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Michał Gil: To ja odczytam, jak miałaby brzmieć 
definicja.)

Bardzo proszę. Żebyśmy mieli wspólne ustalenia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Więc definicja obszaru zwartej zabudowy brzmi na-
stępująco: rozumie się przez to obszar wyznaczony przez 
obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrz-
nych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą 
zabudowę, z tym że jeżeli wszystkie budynki tworzące 
zwartą zabudowę są położone po jednej stronie drogi 
publicznej, obszar ten nie obejmuje obszaru po drugiej 
stronie tej drogi.
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…przyjęte przez Sejm, w związku z czym jest wiele 
pracy… Moim zdaniem, z punktu widzenia rolników, 
powinniśmy chronić grunty rolne, rolnicy mają prawo 
budowania się, nie ma przeszkód. To jest rzeczywiście 
próba zaburzenia charakteru polskiej wsi, próba budo-
wania osadnictwa na wsi, tak bym powiedział. Podzielam 
też tę uwagę, że jeśli chodzi o tego typu inwestycje, to 
powinny być wyłączone, powinniśmy mieć szansę na to, 
że jeśli to są strategiczne inwestycje, to wtedy rozumiemy, 
że takie działanie ma sens, i ten zapis, który jest propono-
wany, uważam za sensowny, i myślę, że w takim kierunku 
powinniśmy iść, a nie robienia chaosu, bałaganu. I tak 
już wyłączyliśmy, daliśmy do tej pory tyle możliwości 
w tej ustawie, regulując wielokrotnie ten stan prawny, że 
myślę, że obecne uregulowanie wystarcza i nie potrzeba 
więcej przepisów.

Proszę.

Ekspert w Polskim Towarzystwie Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej 
Przemysław Kałek:
Panie Przewodniczący, reprezentuję Polskie 

Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 
nazywam się Przemysław Kałek.

Jeśli mogę kilka słów w ramach tej dyskusji… 
Chciałbym od razu odnieść się do tej uwagi dotyczącej 
zastosowania specustaw do gruntów przeznaczanych pod 
sieci elektroenergetyczne. Ta specustawa, o której była 
przed chwilą mowa, dotyczy tylko inwestycji strategicz-
nych, czyli sieci przesyłowych najwyższych napięć. Czego 
ona nie będzie dotyczyła? Nie będzie dotyczyła sieci do-
starczających energię elektryczną do domów, do odbior-
ców końcowych, do gospodarstw domowych. I teraz, jeśli 
mamy chronić…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ta ustawa jak na razie tego nie przewiduje. I teraz 

chciałbym zwrócić na to uwagę i posłużyć się przykła-
dem, bo jeśli zakładamy, że jakiś rolnik czy jakaś inna 
osoba ma prawo do wybudowania domu, to ustawodawca 
powinien dopuszczać możliwość dostarczenia mu energii 
elektrycznej, a nie w sposób…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…i tutaj chodzi jakby o niekumulowanie, o niepiętrze-

nie ograniczeń. Bo jeśli powstaje dom, budynek, to siłą 
rzeczy powinien być zasilany w energię elektryczną i ten 
cel publiczny jest uwzględniany na etapie, wydaje mi się, 
budowania czy zezwoleń na realizację danego budynku, 
i na to chciałbym również zwrócić uwagę. Tak samo rozwój 
energetyki odnawialnej jest dosyć istotnym obszarem, któ-
rym zajmuje się energetyka, i jeśli jest zgoda na odrolnienie 
tych działek, na których są lokalizowane inwestycje insta-
lacji odnawialnych źródeł energii, to automatycznie taka 
zgoda powinna uwzględniać odbiór energii elektrycznej 
i budowę sieci potrzebnej do funkcjonowania tych insta-
lacji. Tak że, Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić na to 
uwagę i prosić o uwzględnienie zmiany, o uzupełnienie tej 
ustawy o ten punkt, który był w pierwotnej wersji przesła-
nej przez prezydenta, czyli o uwzględnienie ułatwień czy 
możliwości budowy tych sieci dystrybucyjnych najniższych 

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Czy ktoś jeszcze? 
Czy pan minister chciałby odpowiedzieć?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Tak.
Ja bym poprosił pana dyrektora Abramowicza o sko-

mentowanie tych dwóch uwag, które wygłosił pan senator 
Niewiarowski. Rozmawialiśmy o tym, ale prosiłbym, żeby 
jeszcze raz powtórzyć te wątki i te informacje, które były 
wczoraj przedmiotem naszej debaty.

Bardzo proszę.

Dyrektor 
Departamentu Gospodarki Ziemią 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zbigniew Abramowicz:
Tak, w istocie dyskusja była dosyć burzliwa, jeśli chodzi 

o tę kwestię, o której mówił pan senator. Przewodniczący ko-
misji tak naprawdę wnioskował o odrzucenie projektu z tego 
względu, że według niego projekt ten mógłby spowodować 
niekontrolowany wzrost zabudowy na wsi. Do tej pory tak 
naprawdę obecne przepisy stwarzają taką możliwość, że jest 
taki chaos przestrzenny, to nie jest kontrolowana zabudowa, 
każdy się buduje, gdzie chce, w jakim chce miejscu.

Co do kwestii tych inwestycji, to tę kwestię z kolei 
szczegółowo omawialiśmy podczas prac sejmowych i po-
wszechna opinia była taka, że kwestie ewentualnego od-
stąpienia od konieczności stosowania przepisów ustawy 
o ochronie gruntów rolnych powinny jednak regulować 
ustawy szczególne. Najnowszym przykładem takiej ten-
dencji jest poselski projekt ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych. On jest już dosyć zaawan-
sowany. W jednym przepisie, konkretnie w projektowanym 
art. 18 w ust. 1, stwierdza, że do gruntów objętych decyzją 
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakre-
sie sieci przesyłowej nie stosuje się przepisów o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. To jest lepsza forma ewentual-
nego wyłączenia stosowania przepisów ustawy o ochronie 
gruntów, tutaj można po prostu szczegółowo określić, w ja-
kich warunkach, na jakich zasadach będzie możliwe takie 
wyłączenie. Robienie tego w ustawie, która generalnie ma 
chronić grunty rolne, określanie wszystkich wyjątków, spo-
wodowałoby, że ta ustawa musiałaby być bardzo obszerna 
i praktycznie jej sens sprowadzałby się tylko do określenia 
tych wyjątków. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Przypomnę, że my już po raz wtóry debatujemy nad tą 

ustawą. Poprzedni projekt, który był projektem poselskim, 
został zawetowany przez prezydenta i weto zostało odrzu-
cone przez Sejm, znaczy nie odrzucone, przyjęte…

(Głos z sali: Przyjęte przez Sejm.)
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Kto się wstrzymał? (1)
Wniosek nie przeszedł.
Przechodzimy do wniosku pana senatora Konopki.
Kto jest za? (6)
(Głos z sali: Za poprawką?)
Tak.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (4)
Poprawka przeszła.
Głosujemy teraz nad przyjęciem całej ustawy.
Kto jest za? (6)
Kto jest przeciw? (4)
(Głos z sali: Nikt nie wstrzymał się od głosu.)
Jak to: nikt nie wstrzymał się od głosu?

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Nie, bo ja machnąłem ręką i pani mnie policzyła.
(Głos sali: 5:4, bo 1 senator nie głosował.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

5 głosów za, 4 przeciw – ustawa została przyjęta.
Sprawozdawcą będzie pan senator Niewiarowski.
(Głos z sali: Nie, nie, nie.)
(Głos z sali: Niewiarowski, Niewiarowski.)
Senator Konopka…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Marian?)
Dobrze, wyraża zgodę?
(Głos z sali: Wyraża, nawet się zgłosił.)
Dobrze, czyli jest sprawozdawca, senator Marian 

Poślednik. 
Czy jest… no nic, wszystko jest.
(Głos z sali: Wszystko jest.)
W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, 

dziękuję państwu, panu ministrowi. 
Pamiętamy, że za chwilę, o godzinie 15.00, mamy na-

stępne posiedzenie na tej samej sali…
(Głos z sali: Panie Przewodniczący, czemu służy to 

spotkanie o 15.00?)
Omówieniu wniosków zgłoszonych do ustawy o kształ-

towaniu ustroju rolnego, jest druk senacki.
(Głos z sali: Ale wniosków nie było.)
Są wnioski, które były zgłaszane poprzednio, wnioski 

Biura Legislacyjnego, a także wnioski zgłaszane przez 
różne organizacje, no i myśmy wtedy prosili…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…wtedy prosiliśmy o przerwę, nie doszło do głosowa-

nia nad przerwą w obradach komisji. Był drugi wniosek 
o głosowanie nad przyjęciem ustawy bez poprawek, nie 
zostało to rozstrzygnięte, było pięć na pięć i nie było moż-
liwości dyskusji nad poszczególnymi poprawkami. Decyzja 
była taka, że zostało to przekazane do marszałka jako spra-
wozdanie bez rozstrzygnięcia. Taka jest sentencja, czyli jest 
sprawozdanie, ale bez rozstrzygnięcia. W związku z tym 
uznałem, że warto jeszcze się spotkać, bo sami państwo 
mówiliście, że będziecie zgłaszać poprawki na posiedzeniu 

napięć i średnich napięć, tak żeby umożliwić dostęp do 
sieci elektroenergetycznych nie na poziomie strategicznym, 
tylko na poziomie zwykłego obywatela. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Biuro Legislacyjne?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Żeby Wysoka Komisja miała pełen obraz wszystkich 

konsekwencji związanych z przyjęciem tej poprawki, chcę 
zwrócić uwagę na jedną kwestię: wydaje się, że z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można powiedzieć, że przyjęcie takiej 
poprawki wiązałoby się z zarzutem przekroczenia zakresu 
ustawy przesłanej do Senatu. I chciałbym, żeby senatorowie 
to wzięli pod uwagę. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Czy są wnioski legislacyjne?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma wniosków legislacyjnych. 
W związku z tym jest jeden wniosek, jak rozumiem. 

Jeden wniosek o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
O, w ostatniej chwili. Proszę, proszę.

Senator Marek Konopka:
Składam wniosek o przyjęcie tej ustawy, ale z poprawką 

pana legislatora.
(Głos z sali: To już przejmujesz tę poprawkę.)
Przejmuję tę poprawkę.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
W takim przypadku są dwa wnioski. Najdalej idący jest 

o odrzucenie ustawy.
Mam pytanie do pana ministra: jakie jest stanowisko 

rządu?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Niezmienne, jesteśmy za przyjęciem ustawy z popraw-

ką, czyli przeciw odrzuceniu.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Kto jest za odrzuceniem – bo taki wniosek był – ustawy? 

Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (5)
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Panie Ministrze, no konieczność, komisja zwołuje po-

siedzenia i zaprasza rząd po to, żeby poznać stanowisko 
rządu, a jeżeli jest możliwość, to, żeby był przedstawiciel 
rządu. Ja mówię: „przedstawiciel rządu”, bo ministrów 
jest w resorcie wielu. Ale jeśli to akurat pan minister bę-
dzie rozmawiał i negocjował, bo nikogo innego nie ma, to 
rozumiem, że możemy panu ministrowi w tym momencie 
powiedzieć: niech pan idzie, rozmawia i załatwia problem. 
Może pan zostawić dyrektora departamentu, który jest od-
powiedzialny za prace legislacyjne i który może spokojnie 
tutaj pozostać.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję. Tak zrobię, Panie Przewodniczący, będę 

do 15.30, bo jeszcze…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Aby pan tylko 

rozpatrzył ten problem porzeczki, to jesteśmy za…)
Oczywiście. Rozpatrzymy, Panie Przewodniczący, po-

zytywnie, bo przygotujemy projekty rozporządzenia.
(Głos z sali: Panie Ministrze, rolnicy głosują za pożycz-

kami czy przeciwko pożyczkom?)
(Głos z sali: Porzeczkom.)
(Głos z sali: Porzeczki.)
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Porzeczki, 30 gr 

za 1 kg porzeczki… Chcę zwrócić uwagę…)
(Głos z sali: Pożyczki na porzeczki.)
(Głos z sali: Czarne pożyczki.)
Panie Przewodniczący, proszę zwrócić uwagę panu se-

natorowi Piotrowi, bo on najzwyczajniej sobie żartuje.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Nie dosłyszał, nie dosłyszał.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ale ja przepraszam, my nie rozpoczęliśmy nowego po-

siedzenia i nie dyskutujemy na temat następnego punktu. 
Przekazałem informację na prośbę pana senatora, żeby 
wyjaśnić, w jakim celu będzie zwołane następne posie-
dzenie komisji. 

Wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jeszcze raz wszystkim dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A teraz zapraszam na godzinę 15.00 na posiedzenie, 

które będzie dotyczyło punktu: omówienie wniosków zgło-
szonych do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

A jeśli chcemy rozmawiać, to teraz wszyscy mogą nor-
malnie rozmawiać, czy przy kawie, czy…

plenarnym, i w związku z tym zaproponowałem, żeby jesz-
cze się spotkać dzisiaj – skoro i tak się spotykamy – żeby 
omówić te oprawki, które będziemy zgłaszać lub nie…

(Głos z sali: Pan przewodniczący dobrze się czuje w na-
szym towarzystwie, rozumiem…)

…i w związku tym zaproponowałem, żeby nie zwoły-
wać specjalnego posiedzenia, tylko żeby jeszcze spotkać 
się i porozmawiać, czy będziemy zgłaszać poprawki, czy 
nie będziemy, czy będzie wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Jest to…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…formuła luźna, niezobowiązująca, bez głosowań.
(Głos z sali: Aha.)
Nie zmienia to naszego stanowiska, które wcześniej 

wysłaliśmy. Jest to luźna formuła. Mamy prawo, możemy 
się spotkać, możemy porozmawiać, podyskutować. Jest 
taka formuła.

(Głos z sali: Ja wiem.)
Nie zmienia to sprawozdania, które przedłożyliśmy.
(Głos z sali: Niestandardowa, Panie Przewodniczący.)
Ale komisja może się zawsze spotkać i porozmawiać 

na różne tematy, niezwiązane z ustawą…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Żaden cel, żaden cel.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

Ja mam tylko jeszcze takie pytanie, ponieważ rząd wy-
raził swoje stanowisko i ja jestem związany, że tak powiem, 
decyzją rządu, i to stanowisko nie ulegnie zmianie, ale 
chciałbym dopytać, bo…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Ale czy moż-
na powtórzyć, bo w tym momencie chciałbym to sobie 
przypomnieć?)

Stanowisko rządu jest niezmienne, czyli to, co było 
w projekcie, i to, co rząd przyjął…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Czyli bez po-
prawek?)

Bez poprawek, oczywiście. Ale ja chciałbym też dopy-
tać: czy przedstawiciele rządu muszą uczestniczyć w tej 
części? Jeżeli pan przewodniczący by tak zdecydował, to 
oczywiście będziemy chętnie pracować, jednak z uwagi 
na to, że są jeszcze protesty rolników i tych, którzy mają 
problemy z porzeczkami, chcielibyśmy ewentualnie prosić 
o uwzględnienie tego, żeby można się było zająć także 
tym tematem. Taka prośba do pana przewodniczącego. 
Ale jeżeli jest konieczność, to oczywiście przedstawi-
ciele departamentu będą uczestniczyć w tym kolejnym 
posiedzeniu.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 34)
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