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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym. 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

 

 

 

 



  

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 24) 

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej Mariusz Witczak) 

Przewodniczący Mariusz Witczak: 

Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. 

Rozpoczynamy wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji Samorządu Tery-

torialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Mam pytanie do państwa sekretarzy: czy każda komisja ma kworum? 
(Głos z sali: Tak.) 

W takim razie przystępujemy do rozpatrywania wniosków do ustawy o zmianie 

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. 

W toku debaty zostały zgłoszone poprawki, które musimy rozpatrzyć, musimy 

też przegłosować poprawki, które były omawiane już wcześniej, na wspólnych posie-

dzeniach naszych komisji. 

Proponuję, jak zawsze, żeby już nie dyskutować nad poprawkami, tylko przejść 

do głosowania. Ewentualnie mogą być jakieś uzupełniające pytania. Za każdym razem 

będziemy pytali rząd o opinię. 

I tak, rozpoczynamy. 

Poprawka pierwsza w zestawieniu, to jest poprawka senatorów Dajczaka i Ortyla. 

Nad poprawkami pierwszą, drugą i siódmą należy głosować łącznie. Przyjęcie 

tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami: trzecią, czwartą, piątą i szóstą. 

Poprawka senatorów Dajczaka i Ortyla. 

Panie Ministrze? 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Piotr Styczeń: 

Rząd nie może poprzeć tych poprawek. 

Przewodniczący Mariusz Witczak: 

Rząd jest przeciw. 

Czy są jakieś pytania? Nie ma. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za poprawką pierwszą w naszym zestawieniu? (5) 
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Kto jest przeciw? (12) 

Kto się wstrzymał? (1) 

Poprawka nie uzyskała poparcia. 

Przystępujemy teraz do poprawki trzeciej, poprzednio popartej przez obie komisje. 

Rozumiem, że stanowisko rządu się nie zmieniło. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Piotr Styczeń: 

Tak, stanowisko rządu się nie zmieniło. Ta poprawka właściwie ogranicza pew-

ne dobrodziejstwo ustawy, która została zaproponowana. Poddajemy tę kwestię pań-

stwa rozwadze i ponownej refleksji. 

Przewodniczący Mariusz Witczak: 

Czyli rząd nie popiera poprawki trzeciej, która została poparta przez połączone 

komisje. 

Zarządzam głosowanie. 

Kto jest za tą poprawką? (3) 

Kto jest przeciw? (5) 

Kto się wstrzymał? (7) 

Poprawka nie uzyskała poparcia. 

Która teraz poprawka, Panie Mecenasie? 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

Poprawka czwarta, poparta przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. 

Rząd? 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Piotr Styczeń: 

Jesteśmy przeciw tej poprawce. 

(Przewodniczący Mariusz Witczak: Rząd jest przeciw.) 

Ona stanowi wyłom w systemie głosowań we wspólnotach mieszkaniowych, 

gdzie ponad połowa udziału wypowiada się w szczególności wtedy, gdy sprawy wy-

kraczają poza zwykły zarząd. A więc ta poprawka nie może być przyjęta na tym etapie. 

Przewodniczący Mariusz Witczak: 

Przechodzimy do głosowania. 

Kto jest za? (6) 

Kto jest przeciw? (10) 

Kto się wstrzymał? (2) 

Poprawka nie uzyskała poparcia komisji. 

Teraz przystępujemy do poprawki piątej, senatorów Dajczaka i Ortyla. Popraw-

ka jest bardzo długa… 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 
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Ona jest krótka czy długa? 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

Krótka. Długa jeszcze przed nami. 

Panie Ministrze? 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Piotr Styczeń: 

Rząd nie popiera tej poprawki. 

Przewodniczący Mariusz Witczak: 

Kto jest za? (8) 

Kto jest przeciw? (12) 

Kto się wstrzymał? (0) 

Poprawka nie uzyskała poparcia. 

Poprawka szósta, też Dajczaka i Ortyla. 

Rząd? 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Piotr Styczeń: 

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje! 

Ta poprawka, z której wyziera pewna troska o złożone już wnioski, co do swojej 

idei rzeczywiście byłaby uzasadniona, ma jednak pewną wadę, mianowicie stoi w po-

przek wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który zniósł te bonifikaty. Tymczasem 

wnioskodawca chce je przywrócić do tych wniosków. I to jest problem. Ten konflikt, 

niestety, winien być rozwiązany po stronie sposobu uzasadnienia, które uzyskał Trybu-

nał Konstytucyjny przy wyrokowaniu w tej sprawie. 

Przewodniczący Mariusz Witczak: 

Czyli rząd, siłą rzeczy, nie popiera tej poprawki, jak rozumiem. 

Zarządzam głosowanie. 

Kto jest za? (7) 

Kto jest przeciw? (12) 

Kto się wstrzymał? (0) 

Poprawka nie uzyskała poparcia. 

I w ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad. 

Proszę mi powiedzieć, kto był sprawozdawcą Komisji Gospodarki Narodowej. 

Pani Przewodnicząca? 

(Wypowiedzi poza mikrofonem) 

Senator Jurcewicz był sprawozdawcą połączonych komisji. 

Czy pan senator nadal zechce sprawozdawać? 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

Dziękuję. 

Pan senator Ortyl. Tak, Panie Senatorze? 
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Senator Władysław Ortyl: 

Panie Przewodniczący, już od jakiegoś czasu sygnalizuję chęć zabrania głosu. 

Chciałbym zgłosić wniosek mniejszości obejmujący poprawki: pierwszą, drugą, 

piątą, szóstą i siódmą. 

To tyle, Panie Przewodniczący… 

Składam ten wniosek wraz z panem senatorem Dajczakiem, z panem senatorem 

Paszkowskim i z panem senatorem Cichoniem. 

Przewodniczący Mariusz Witczak: 

Dziękuję, Panie Senatorze. 

Oczywiście wioski zostały przyjęte. 

Proszę, by sprawozdawcą był nadal pan senator Jurcewicz. 

Dziękuję bardzo. 

Zamykam posiedzenie. 

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 31) 
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