
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 27 

data posiedzenia: 15 grudnia 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach 

handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 

29 kwietnia 1925 roku (druk senacki nr 291, druki sejmowe nr 688 i 726). 

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

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk senacki nr 281, druki sejmowe 

nr 761 i 774). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 282, druki sejmowe nr 719 i 767). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Lamczyk. 

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 Infrastruktury: 

sekretarz stanu Marcin Horała ze współpracownikami, 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: 

p.o. prezes Janusz Janiszewski, 

Związek Powiatów Polskich: 

ekspert Bartłomiej Zydel, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

główny specjalista w Departamencie Infrastruktury Adam Owsianik, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Jakub Zabielski, Renata Bronowska, Maciej Telec. 

 

Ad 1. 
 

 
Ustawa dotyczy wypowiedzenia Porozumienia, które nie jest stosowane w relacjach pomiędzy 

stronami oraz jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Niektóre artykuły Porozumienia 

regulujące kwestie związane z żeglugą handlową i rybołówstwem oraz dotyczące 

obowiązywania i wypowiedzenia porozumienia zachowały moc obowiązującą. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała. 



 

 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. 

Senator Stanisław Lamczyk zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jadwiga Rotnicka. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 291 B). 

Ad 2. 
 

 Ustawa wydłuża termin składania wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 

w zakresie lotniska użytku publicznego do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska zgłosiła uwagi do ustawy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. 

Senator Stanisław Lamczyk zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Halina Bieda. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 281 A). 

Ad 3. 
 

 Ustawa ma na celu usunięcie z polskiego porządku prawnego przepisów niezgodnych 

z prawem unijnym, przede wszystkim w odniesieniu do przepisów o ograniczaniu ruchu 

określonych pojazdów. Ponadto ustawa wprowadza zmiany m.in. w kodeksie postępowania 

administracyjnego w zakresie przesłanek wznowienia postępowania, tak aby orzeczenie TSUE 

mogło stanowić podstawę do jego wznowienia. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 

z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. 

Senator Artur Dunin zgłosił 6 poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne oraz 

2 własne poprawki. 

Komisja przyjęła część poprawek senatora Artura Dunina. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Artur Dunin. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 6 poprawek do ustawy (druk senacki nr 282 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

 

Opracowano w BPS 

 


