INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Infrastruktury

nr posiedzenia:

13

data posiedzenia:

26 maja 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk senacki nr 110, druki sejmowe nr 342, 349 i 349-A).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Jan Hamerski.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Halina Bieda, Wiesław Dobkowski, Artur Dunin, Jan Hamerski, Stanisław Lamczyk,
Stanisław Ożóg, Jadwiga Rotnicka, Ryszard Świlski, Wadim Tyszkiewicz, Alicja Zając,
goście, m.in.:
Ministerstwo Finansów:
sekretarz stanu Magdalena Rzeczkowska ze współpracownikami,
p.o. zastępca głównego inspektora transportu drogowego Anita Oleksiak,
Ministerstwo Infrastruktury:
dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Jarosław Waszkiewicz,
Najwyższa Izba Kontroli:
doradca techniczny w Departamencie Infrastruktury Ryszard Ostaszewski,

Kancelaria Senatu:
pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec.

Ad 1.
Przedstawione w ustawie rozwiązania mają zagwarantować nowoczesny i efektywny pobór
opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez
korzystających z dróg publicznych. W tym celu przewiduje się m.in. stworzenie podstaw
prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS opartego o technologię
pozycjonowania satelitarnego oraz wykorzystywanie bezpłatnych aplikacji mobilnych. Ustawa
przewiduje również przejęcie zadań poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za autostrady
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Magdalena Rzeczkowska.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zgłosił uwagi do ustawy i zaproponował
odpowiednie poprawki.

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz
przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Senator Halina Bieda zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy.
Senator Jan Hamerski zgłosił 7 poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne oraz
1 własną poprawkę.
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ustawy.
Poprawki senatora Jan Hamerskiego zostały zgłoszone jako wniosek mniejszości komisji.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Halina Bieda.
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Jan Hamerski.
Konkluzja:
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 8 poprawek
do ustawy (druk senacki nr 110 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową
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