
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 28 września 2006 r. Druk nr 231 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 28 września 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 28 września 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17,
19, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 37, 38 i 41.

Ponadto komisje informują, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Andrzej Łuczycki dokonał zmiany
treści swojego wniosku (pkt 26 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Przemysław Alexandrowicz
wycofał swoje wnioski (pkt 2, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 35 i 40
zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Gospodarki Narodowej

(-) Jerzy Szmit (-) Marek Waszkowiak



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uwaga

Poprawki nr 1, 3, 6, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 34 i 38 należy

głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 4, 7, 10,

13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39 i 40.

Przyjęcie poprawki nr 9 spowoduje konieczność modyfikacji poprawki

nr 11.

1) w art. 1 w pkt 1, tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg krajowych i wojewódzkich";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr  2, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 35 i 40

 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr  28, 30 i 39.

Przyjęcie poprawki nr 10 spowoduje konieczność modyfikacji poprawki

nr 11.

2) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 1, tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

krajowych, wojewódzkich i powiatowych";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 1 w ust. 1 wyrazy "zasady i warunki

przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych" zastępuje się

wyrazami "zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg

krajowych i wojewódzkich",

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje
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4) Uwaga:Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 2, w art. 1 w ust. 1 wyrazy "zasady i warunki przygotowania

inwestycji w zakresie dróg publicznych" zastępuje się wyrazami "zasady i

warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i

powiatowych",

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

5) w art. 1 w pkt 2, w art. 1 w ust. 2 wyrazy "krajowe zarządzanych przez

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad" zastępuje się

wyrazami "zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad";

Poprawka
KGN,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

6) w art. 1 w pkt 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek

właściwego zarządcy drogi.";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

7) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek

właściwego zarządcy drogi.";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

8) w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Właściwy zarządca drogi składa wniosek, o którym

mowa w art. 2 ust. 1, po uzyskaniu opinii właściwych

miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu

oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie

14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego

zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak

zastrzeżeń do wniosku.";";

Poprawka
KGN,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

9) w art. 1 skreśla się pkt 4; Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje
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10) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 skreśla się pkt 4;

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

11) w art. 1 w pkt 4 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 5" dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w

brzmieniu:

"a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 6, na

wniosek właściwego zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż

30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji drogi. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się

jako brak zastrzeżeń do wniosku.",";

Poprawka
KGN,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

12) w art. 1 w pkt 5, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi

wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w

drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych ze względu na

przebieg drogi oraz w prasie lokalnej. Ponadto wysyła zawiadomienie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dotychczasowemu

właścicielowi na adres określony w ewidencji gruntów.";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

13) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 5, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi wnioskodawcy oraz

zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w

urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie

lokalnej. Ponadto wysyła zawiadomienie o wydaniu decyzji o

ustaleniu lokalizacji drogi dotychczasowemu właścicielowi na adres

określony w ewidencji gruntów.";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

14) w art. 1 w pkt 7 skreśla się lit. a; Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje
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15) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 7 skreśla się lit. a;

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

16) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 7 skreśla się lit. b;

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

17) w art. 1 w pkt 8, w ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) własnością województwa w odniesieniu do dróg

wojewódzkich",

b) w zdaniu końcowym wyrazy "odpowiednio przez wojewodę albo

starostę" zastępuje się wyrazami "przez wojewodę";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

18) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 8, w ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) własnością województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich oraz

własnością powiatu w odniesieniu do dróg powiatowych",

b) w zdaniu końcowym wyrazy "odpowiednio przez wojewodę albo starostę"

zastępuje się wyrazami "przez wojewodę";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

19) w art. 1 w pkt 9 w lit. b:

a) w ust. 2 wyrazy "na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu

albo gminy" zastępuje się wyrazami "na rzecz Skarbu Państwa

albo województwa",

b) w ust. 3 wyrazy "na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki

samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "na rzecz

Skarbu Państwa albo województwa";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

20) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 9 w lit. b:

a) w ust. 2 wyrazy "na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo

gminy" zastępuje się wyrazami "na rzecz Skarbu Państwa,

województwa albo powiatu",

b) w ust. 3 wyrazy "na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu

terytorialnego" zastępuje się wyrazami "na rzecz Skarbu Państwa,

województwa albo powiatu";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza
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21) w art. 1 w pkt 12, w art. 17 w ust. 1 wyrazy "Wojewoda w odniesieniu do

dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg

powiatowych i gminnych nadają" zastępuje się wyrazami "Wojewoda

nadaje";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

22) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 12, w art. 17 w ust. 1 wyrazy "Wojewoda w odniesieniu do dróg

krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i

gminnych nadają" zastępuje się wyrazami "Wojewoda nadaje";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

23) w art. 1 w pkt 15:

a) w lit. a:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanowi podstawę do

wydania przez wojewodę albo właściwy organ samorządu

województwa decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu

ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas

drogowy, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo

województwa, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest

ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi albo

wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Przepis

art. 17 stosuje się odpowiednio.",

w ust. 2 wyrazy "jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje

się wyrazami "województwa",

b) w lit. b, w ust. 4 wyrazy "jednostki samorządu terytorialnego"

zastępuje się wyrazami "województwa";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

24) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 15:

a) w lit. a:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanowi podstawę do wydania

przez wojewodę albo właściwy organ samorządu województwa

decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na

nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiącej

własność Skarbu Państwa, województwa albo powiatu, z wyjątkiem

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza
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przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz

właściwego zarządcy drogi, wojewódzkiej samorządowej jednostki

organizacyjnej albo powiatowej samorządowej jednostki

organizacyjnej. Przepis art. 17 stosuje się odpowiednio.",

w ust. 2 wyrazy "jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje się

wyrazami "województwa albo powiatu",

b) w lit. b, w ust. 4 wyrazy "jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje

się wyrazami "województwa albo powiatu";

25) w art. 1:

a)  w pkt 15 w lit. b, w ust. 4,

b) w pkt 16 w lit. a, w ust. 3

- wyrazy "decyzja o lokalizacji drogi" zastępuje się wyrazami "decyzja o

ustaleniu lokalizacji drogi";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

26) w art. 1 w pkt 16:

a) w lit. a:

w ust. 3 wyrazy "właściwy zarząd drogi" zastępuje się wyrazami

"właściwa samorządowa jednostka organizacyjna" oraz

wyrazy "jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje się

wyrazem "województwa",

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ustanowienie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1

i 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.",

b) w lit. b, w ust. 6 wyrazy "zarząd drogi" zastępuje się wyrazami

"właściwa wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

27) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 16:

a) w lit. a:

w ust. 1 i 2 wyrazy "samorządowa jednostka organizacyjna" zastępuje

się wyrazami "właściwa wojewódzka samorządowa jednostka

organizacyjna albo właściwa powiatowa samorządowa jednostka

organizacyjna" oraz wyrazy "jednostki samorządu terytorialnego

"zastępuje się wyrazami "województwa albo powiatu",

w ust. 3 wyrazy "właściwy zarząd drogi" zastępuje się wyrazami

"właściwa wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza
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albo właściwa powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna"

oraz wyrazy "jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje się

wyrazami "województwa albo powiatu",

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ustanowienie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1 i 2,

stwierdza wojewoda w drodze decyzji.",

b) w lit. b, w ust. 6 wyrazy "zarząd drogi" zastępuje się wyrazami "właściwa

wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna albo właściwa

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna ";

28) w art. 1 w pkt 16:

a) w lit. a, w ust. 3 wyrazy "właściwy zarząd drogi" zastępuje się

wyrazami "właściwa samorządowa jednostka organizacyjna",

b) w lit. b, w ust. 6 wyrazy "zarząd drogi" zastępuje się wyrazami

"właściwa samorządowa jednostka organizacyjna";

Poprawka
KGN,
KSTAP

29) w art. 1 w pkt 17, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki

wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę

dróg krajowych i wojewódzkich:

1) nabytych na własność przez Skarb Państwa po dniu 1 stycznia

2007 r. oraz oddanych w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad;

2) nabytych na własność przez województwo po dniu 1 stycznia

2007 r. oraz oddanych w trwały zarząd wojewódzkim

samorządowym jednostkom organizacyjnym

- w trybie określonym w niniejszym rozdziale, od pierwszego dnia

miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie, nie

dłużej niż przez okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w

odniesieniu do budynków.";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

30) w art. 1 w pkt 17, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące

w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych:

1) nabytych na własność przez Skarb Państwa po dniu 1 stycznia

Poprawka
KGN,
KSTAP
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2007 r. oraz oddanych w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad;

2) nabytych na własność przez właściwe jednostki samorządu

terytorialnego po dniu 1 stycznia 2007 r. oraz oddanych w trwały

zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym

- w trybie określonym w niniejszym rozdziale, od pierwszego dnia

miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie,

nie dłużej niż przez okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku

w odniesieniu do budynków.";

31) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 17, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące w

skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg krajowych,

wojewódzkich i powiatowych:

1) nabytych na własność przez Skarb Państwa po dniu 1 stycznia

2007 r. oraz oddanych w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad;

2) nabytych na własność przez województwo albo powiat po dniu 1

stycznia 2007 r. oraz oddanych w trwały zarząd wojewódzkim albo

powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym

- w trybie określonym w niniejszym rozdziale, od pierwszego dnia miesiąca

następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie, nie dłużej niż przez

okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w odniesieniu do budynków.";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

32) w art. 1 w pkt 18:

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy "Wojewoda w odniesieniu do dróg

krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg

powiatowych i gminnych wydają decyzję" zastępuje się wyrazami

"Wojewoda wydaje decyzję",

b) skreśla się lit. b;

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

33) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 18:

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy "Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i

wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i

gminnych wydają decyzję" zastępuje się wyrazami "Wojewoda wydaje

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza
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decyzję",

b) skreśla się lit. b;

34) w art. 1 skreśla się pkt 19 - 22; Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

35) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 skreśla się pkt 19 - 22;

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

Uwaga:

Poprawki nr 36 i 37  należy głosować łącznie.

36) w art. 1 w pkt 23, w ust. 3 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2011 r." zastępuje

się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2013 r.";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

37) w art. 1 w pkt 24, w art. 45 wyrazy "z dniem 31 grudnia 2011 r."

zastępuje się wyrazami "z dniem 31 grudnia 2013 r.";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

38) w art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków

wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę

dróg krajowych i wojewódzkich:

1) nabytych na własność przez Skarb Państwa oraz oddanych w

trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

2) nabytych na własność przez województwo oraz oddanych w

trwały zarząd wojewódzkim samorządowym jednostkom

organizacyjnym

- regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.).";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

39) w art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków

wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę

dróg publicznych:

Poprawka
KGN,
KSTAP
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1) nabytych na własność przez Skarb Państwa oraz oddanych w

trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

2) nabytych na własność przez właściwe jednostki samorządu

terytorialnego oraz oddanych w trwały zarząd samorządowym

jednostkom organizacyjnym

- regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn.

zm.).";

40) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących

w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg krajowych,

wojewódzkich i powiatowych:

1) nabytych na własność przez Skarb Państwa oraz oddanych w trwały

zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

2) nabytych na własność przez województwo albo powiat oraz oddanych

w trwały zarząd wojewódzkim albo powiatowym samorządowym

jednostkom organizacyjnym

- regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80,

poz. 721, z późn. zm.).";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

41) w art. 3, w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela

wywłaszczonej nieruchomości".

Poprawka
KGN,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


