Data publikacji: 10-06-2010

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.
Druk nr 886 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
oraz

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 9 czerwca 2010 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5 i 8.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Stanisław Jurcewicz

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

1)

w art. 1:
a) w pkt 2 w lit. c, w pkt 6 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i
dodaje się lit. m w brzmieniu:
"m) właściwego

państwowego

wojewódzkiego

Poprawka
KGN i KSTAP
poparta przez
połączone komisje

inspektora

sanitarnego;",
b) w pkt 5 w lit. c, w pkt 6 w lit. a w tiret siódmym na końcu skreśla się
wyraz "oraz" i dodaje się tiret ósme w brzmieniu:
"- właściwego

państwowego

wojewódzkiego

inspektora

sanitarnego, oraz";

Uwaga:
Poprawki nr 2 i 8 należy głosować łącznie.
2)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w pkt 6:
a) w lit. a skreśla się tiret czwarte,
b) w lit. b w tiret siódmym skreśla się wyraz "oraz" i dodaje się tiret

Poprawka
KGN i KSTAP
poparta przez
połączone komisje

ósme w brzmieniu:
"- właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz";

3)

w art. 1 w pkt 9 po wyrazach "w art. 25" dodaje się dwukropek,
pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b i c w
brzmieniu:
"b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Organ uzgadniający albo opiniujący może w uzasadnionych
przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazując
termin nie dłuższy niż 30 dni na przedstawienie opinii albo
dokonanie uzgodnienia.",

Poprawka
KGN i KSTAP
poparta przez
połączone komisje

-2c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 1a,
uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub
zaopiniowaniem projektu.";";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje konieczność modyfikacji poprawek
nr 5, 6 i 7.
4)

Poprawka
sen. J. Sepioła
poparta przez
połączone komisje

w art. 1 skreśla się pkt 11;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawek nr 6 i 7.
5)

Poprawka
sen. J. Sepioła
poparta przez
połączone komisje

w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) w art. 53:
a) w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – dla
przedsięwzięć

wymagających

uzyskania

pozwolenia

wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym
jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej, lub w odniesieniu do obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określonych w
studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzonym przez
regionalnego dyrektora zarządu gospodarki wodnej, a w
przypadku braku tego studium w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w
zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.",
b) w ust. 5a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organy, o których
mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji na objętym
wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych,
służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których

-3mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego zawiesza się na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od
dnia złożenia wniosku.";";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7.
6)

Poprawka
sen. J. Sepioła

w art. 1:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) w art. 53:
a) w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej
–

dla

przedsięwzięć

wymagających

uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego
organem właściwym jest marszałek województwa lub
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
lub w odniesieniu do obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, w zakresie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.",
b) w ust. 5a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organy, o których
mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji na objętym
wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych,
służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego zawiesza się na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od
dnia złożenia wniosku.",
c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"9. W przypadku braku studium ochrony przeciwpowodziowej
sporządzonego przez regionalnego dyrektora zarządu
gospodarki wodnej lub braku w tym studium określenia
zasięgów obszarów narażonych na niebezpieczeństwo

-4powodzi, obszary, o których mowa w ust. 4 pkt 11, określa
się w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.";",
b) w pkt 12 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt
13 w brzmieniu:
"13) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a i 9, art. 54,
art. 55 i art. 56 stosuje się odpowiednio do decyzji o
warunkach zabudowy.".";

7)

Poprawka
KGN i KSTAP

w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) w art. 53:
a) w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – dla
przedsięwzięć

wymagających

uzyskania

pozwolenia

wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym
jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej, lub w odniesieniu do obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, w zakresie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.",
b) w ust. 5a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organy, o których
mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji na objętym
wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych,
służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego zawiesza się na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od
dnia złożenia wniosku.",
c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"9. W przypadku braku studium ochrony przeciwpowodziowej
sporządzonego przez regionalnego

dyrektora zarządu

gospodarki wodnej lub braku w tym studium określenia

-5zasięgów obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obszary, o których mowa w ust. 4 pkt 11, określa
się w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.";";

8)

w art. 3, w art. 20 wyrazy "opiniowaniu przez wojewódzkiego
konserwatora

zabytków"

zastępuje

się

wyrazami

"uzgodnieniu

z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania

Poprawka
KGN i KSTAP
poparta przez
połączone komisje

zabudowy i zagospodarowania terenu".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

