
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 45  nr posiedzenia: 43 

data posiedzenia: 2 sierpnia 2016 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki 

nr 251, druki sejmowe nr 716 i 725). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk senacki nr 252, druki sejmowe 

nr 715 i 724). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Maria Koc, Krzysztof Mróz, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Waldemar Sługocki, Artur Warzocha, Piotr Zientarski, 

 
senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: 

 Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Maciej Grubski, Jan Hamerski, Stanisław 

Kogut, Tadeusz Kopeć, Andrzej Misiołek, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz, 

 
senator: 

 Grzegorz Czelej, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

dyrektor Departamentu Lotnictwa Marek Kachniak ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Szymon Giderewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. 
 



 

 

 Ustawa ma na celu przesunięcie na 1 stycznia 2018 r. wejścia w życie niektórych przepisów 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym po to, aby umożliwić 

jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z nałożonych na nie zadań w zakresie 

organizowania publicznego transportu zbiorowego. 

Ustawę omówił przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje jednogłośnie przyjęły przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Grzegorz Peczkis. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 251 A). 

 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa wprowadza nowy termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mogą złożyć wniosek do właściwego wojewody 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego. Terminem granicznym był, w świetle obowiązujących przepisów, 31 grudnia 

2015 r. Po nowelizacji taki wniosek będzie można złożyć do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Ustawę omówił dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Marek Kachniak. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz zgłosił uwagę i zaproponował 

poprawkę. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pozytywnie zaopiniował 

przedstawioną poprawkę i poprosił o inną jej redakcję. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut zgłosił poprawkę zaproponowaną 

przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły zgłoszoną poprawkę. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Arkadiusz Grabowski. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy (druk senacki nr 252 A). 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


