
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 5 

data posiedzenia: 8 stycznia 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczącego 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (sygn. akt K 6/17). 

2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie projektu ustawy o łódzkim 

związku metropolitalnym. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, 

Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Agnieszka Gorgoń-Komor, Jolanta Hibner, Jan 

Maria Jackowski, Magdalena Kochan, Marek Komorowski, Małgorzata Kopiczko, 

Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Marek Pęk, Wojciech 

Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia Staroń, Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, Barbara 

Zdrojewska,  

 
goście, m.in.: 

Komenda Główna Policji: 

główny specjalista w Wydziale Opiniodawczo-Analitycznym w Biurze Ruchu Drogowego 

Mariusz Wasiak, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Mariusz Cichomski ze współpracownikami, 

Związek Powiatów Polskich: 

dyrektor biura Grzegorz Kubalski, 

przedstawiciele władz samorządowych terenu metropolii łódzkiej: 

prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, 

wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska, 

burmistrz Brzezin Ilona Skipor, 

zastępca burmistrza Brzezin Jakub Piątkowski, 

wójt gminy Ksawerów Adam Topolski, 

doradca burmistrza Rzgowa Marek Derski,  

Stowarzyszenie dla Utworzenia Związku Metropolitalnego Okręgu Łódzkiego: 

przewodniczący Zdzisław Sobczak, 

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej: 

prezes zarządu Jerzy Płókarz, 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/trybunal/2019/17539_k_06_17.pdf


 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Marek Jarentowski, Maciej Telec, Marian Fałek. 

 

Ad 1. 
 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczący ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (sygn. akt K 6/17) omówił przedstawiciel 

Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski. TK orzekł, że art. 130a ust. 5c omawianej ustawy 

w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadkach m.in. pozostawienia 

go w miejscu, gdzie jest to zabronione lub gdy utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 

bezpieczeństwu, pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu 

uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, oraz art. 130a ust. 7 pkt 1, uzależniający 

wydanie usuniętego pojazdu od okazania dowodu uiszczenia opłaty za jego usunięcie 

i parkowanie, są niezgodne z art. 64 i 31 konstytucji. 

Wykonanie orzeczenia jest niezbędne. W poprzedniej kadencji Senat podjął uchwałę 

i skierował projekt do Sejmu (druk nr 1189), lecz z uwagi na koniec kadencji nie został on 

uchwalony. Projekt ustawy przewiduje uniezależnienie wydania pojazdu od uiszczenia opłaty 

za jego usunięcie i parkowanie, nakładając na właściciela usuniętego pojazdu obowiązek 

uiszczenia tej opłaty w terminie 7 dni od wydania pojazdu. Pojazd będzie wydawany za 

potwierdzeniem, którego wzór określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. 

Nad propozycją Biura Legislacyjnego przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos 

senatorowie oraz przedstawiciele MSWiA oraz powiatów, którzy zaapelowali o jak najszybsze 

uchwalenie ustawy. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Na przedstawiciela wnioskodawców wybrano senatora Jerzego Czerwińskiego. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego 

wyroku i przedkłada marszałkowi Senatu ten wniosek wraz z projektem ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 43). 

Ad 2. 
 

 Projekt ustawy o łódzkim związku metropolitarnym omówił przewodniczący komisji Krzysztof 

Kwiatkowski. Przypomniał, że idea jest oddolną inicjatywą gmin, omówił korzyści, jakie wiążą 

się z utworzeniem metropolii, oraz porównał projektowane przepisy z ustawą z dnia 9 marca 

2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. 

Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele gmin mających wejść w skład metropolii 

łódzkiej, podkreślając konieczność współdziałania ponad podziałami partyjnymi, dziękowali za 

przygotowany projekt.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Na przedstawiciela wnioskodawców wybrano senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i przedkłada marszałkowi Senatu ten 

wniosek wraz z projektem ustawy o łódzkim związku metropolitarnym (druk senacki nr 42). 

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/trybunal/2019/17539_k_06_17.pdf


 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


