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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Infrastruktury Andrzej Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedze-

nie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W porządku posiedzenia mamy jeden punkt, a miano-
wicie rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na siedemdzie-
siątym piątym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Serdecznie witam pana ministra Sobonia. Witam panie 
i panów senatorów oraz sekretarzy komisji.

I przystępujemy do rozpatrzenia wniosków, które zo-
stały zgłoszone.

Proszę pana ministra o ustosunkowanie się do po-
prawek, które zostały zgłoszone wczoraj na posiedzeniu 
Senatu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wszystkich tych, które są w zestawieniu wniosków 

przygotowanym przez Biuro Legislacyjne.
(Głos z sali: Kto z państwa nie ma zestawienia? Proszę 

bardzo.)
(Senator Piotr Zientarski: Który pan popiera, który nie, 

i koniec…)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Ministerstwo i rząd popierają poprawki zgłoszone przez 

pana przewodniczącego komisji, czyli, jeśli dobrze rozu-
miem…

(Senator Piotr Zientarski: Komisji Infrastruktury.)
Tak, Komisji Infrastruktury. Jak rozumiem, to są po-

prawki nr 3, 4 i 6.
(Głos z sali: Trzy, cztery i sześć z zestawienia wnio-

sków…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Poprawki, które w zastawieniu wniosków mają nr 3, 4 

oraz 6, uzyskują poparcie rządu. Do pozostałych poprawek 
stanowisko jest negatywne. Myślę, że…

A czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie ma.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Piotr Zientarski: Głosujemy.)
W jaki sposób będziemy głosować nad poprawkami, 

nad każdą osobno, czy…
Pan legislator.

Starszy Legislator  
w Biurze Legislacyjnym  
w Kancelarii Senatu  
Mirosław Reszczyński:
Panie Senatorze, zgodnie z zestawieniem. W zestawie-

niu są wyłączenia, tak że np. przyjęcie poprawki pierwszej 
wykluczy głosowanie nad drugą i trzecią. W kolejności 
z zestawienia będziemy głosować.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Czyli głosujemy po kolei. Dobrze.
Przechodzimy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1 w zestawieniu 

wniosków? (4)
Kto jest przeciwny? (10)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Zgłaszam wniosek mniejszości.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, wniosek mniejszości.)
(Przewodniczący Andrzej Misiołek: Wniosek mniejszo-

ści. Z którym panem senatorem…)
Z senatorem Sługockim i panią senator Rotnicką.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Odrzucenie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie nad 

poprawką nr 3.
Teraz głosujemy nad poprawką nr 2.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 2? (4)
(Senator Piotr Zientarski: Głosujemy, głosujemy. Ona 

jest podobna, tylko troszeczkę węższa…)
(Głos z sali: Ale to jest…)
(Głos z sali: 4 głosy za.)
Kto jest przeciwny? (10)
Kto się wstrzymał? (1)

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 52)
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Senator Piotr Zientarski:

Też wniosek mniejszości, jak poprzednio.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Wniosek mniejszości, dobrze.
Poprawka nr 3.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (16)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka uzyskała poparcie komisji.
Poprawka nr 4.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (16)
(Senator Piotr Zientarski: Jednogłośnie.)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Również poprawka nr 4 uzyskała poparcie komisji.
Poprawka nr 5.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (4)
Kto jest przeciwny? (12)
Kto się wstrzymał? (1)

Senator Piotr Zientarski:
I też wniosek mniejszości, podobnie jak…

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dobrze, w przypadku poprawki nr 5 również wniosek 

mniejszości…

(Senator Piotr Zientarski: Ja będę sprawozdawcą.)
Poprawka nr 6.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (17)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka uzyskała poparcie komisji.
I ostatnia poprawka, poprawka nr 7.
Kto jest za przyjęciem poprawki?
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Mirosław Reszczyński: Tu nie głosujemy, bo szóstka 
wykluczyła siódemkę.)

A, przyjęcie szóstej wykluczyło głosowanie nad siód-
mą. Dobrze.

Komisja…
(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)
…przyjęła poprawki.
Proponuję, żeby sprawozdawcą był pan senator 

Hamerski, ponieważ prowadził…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Nie, to senator Florek…)
Proszę?
(Senator Piotr Zientarski: Senator Florek.)
A, przepraszam, pan senator Florek, tak. Przepraszam 

bardzo.
Czy pan senator Florek się zgadza?
(Senator Piotr Zientarski: A ja będę sprawozdawcą 

mniejszości.)
Tak. A pan senator Zientarski będzie sprawozdawcą 

mniejszości.
Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 58)
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