INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Infrastruktury

nr posiedzenia:

14

data posiedzenia:

17 czerwca 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników
spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druk
senacki nr 135, druki sejmowe nr 268, 354 i 354-A).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 134, druki sejmowe nr 64, 257 i 257-A).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Jan Hamerski.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Wiesław Dobkowski, Artur Dunin, Jan Hamerski, Stanisław Lamczyk, Stanisław Ożóg,
Jadwiga Rotnicka, Ryszard Świlski, Wadim Tyszkiewicz, Alicja Zając,
senatorowie:
Joanna Sekuła, Zygmunt Frankiewicz,
goście, m.in.:
Ministerstwo Infrastruktury:
sekretarz stanu Rafał Weber ze współpracownikami,
Transportowy Dozór Techniczny:
dyrektor Jan Urbanowicz ze współpracownikiem,
Instytut Transportu Samochodowego:
dyrektor Marcin Ślęzak ze współpracownikiem,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:
sekretarz stanu Grzegorz Puda ze współpracownikami,
Ministerstwo Rozwoju:
zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Michał Gil,
Urząd m.st. Warszawy:
dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski ze
współpracownikiem,
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej:
dyrektor biura Jakub Mielczarek,
Związek Powiatów Polskich:
ekspert Bartłomiej Zydel,

Sejm RP:
poseł sprawozdawca Cezary Grabarczyk,
Kancelaria Senatu:
pracownicy Biura Legislacyjnego: Maciej Telec, Mirosław Reszczyński.

Ad 1.
Ustawa określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie
systemu homologacji typu UE i nadzoru rynku w odniesieniu do silników przeznaczonych dla
maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, do których zaliczane są np. lokomotywy,
statki żeglugi śródlądowej, koparki czy walce.
Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.
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 Infrastruktury oraz Transportowego Dozoru Technicznego.
Senator Jan Hamerski zgłosił 2 poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.
Komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Jana Hamerskiego.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Jadwiga Rotnicka.
Konkluzja:
Komisja wnosi o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy (druk senacki nr 135 A).
Ad 2.
Celem ustawy jest wzmocnienie zarządzania rozwojem kraju poprzez budowę zintegrowanego
systemu planowania rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
W ustawie przewidziano m.in., że na każdym poziomie zarządzania (krajowym, wojewódzkim,
funkcjonalnym, lokalnym) będzie przygotowywany jeden zintegrowany dokument
strategiczny, zawierający zarówno problematykę społeczno-gospodarczą, jak i przestrzenną.
Ponadto w ustawie stworzono podstawy do aplikowania o środki unijne przez jednostki
samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz przez różnego rodzaju związki,
porozumienia i stowarzyszenia gmin.
Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz
Puda.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński zgłosił uwagi do ustawy
i zaproponował odpowiednie poprawki.
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz
przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju oraz
Urzędu m.st. Warszawy.
Senator Artur Dunin zgłosił 4 poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.
Senator Ryszard Świlski zgłosił 3 poprawki do ustawy.
Komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Artura Dunina.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Świlski.
Konkluzja:
Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 134 B).
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