
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r. Druk nr 1215 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ, 

KOMISJI ŚRODOWISKA 
oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 8 czerwca 2011 r. nad ustawą  

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,  

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 8, 9, 12 i 13. 
 

 

 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Gospodarki Narodowej Środowiska 
 (-) Jan Wyrowiński (-) Zdzisław Pupa 
   
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

(-) Stanisław Jurcewicz 
 

u
Data publikacji



 

 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 

 

 

 

1)  w art. 5 w ust. 1 w pkt 9 po wyrazach "w art. 24 ust. 3" dodaje się 

wyrazy "i 7"; 

 

Poprawka 
KGN, 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

2)  w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do postanowień 

wydanych przez organ w toku postępowania."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 

3)  w art. 6: 

a) w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy "lub decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego", 

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy ", lub decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 

4)  w art. 9: 

a) w ust. 1 wyrazy "decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji" 

zastępuje się wyrazami "decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu", 

b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji" zastępuje się wyrazami "decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 
 

5)  w art. 15 w ust. 5 wyrazy "art. 6 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 

6 ust. 1, 2 i 6"; 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 
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6)  w art. 16 w ust. 3 na końcu dodaje się wyrazy "lub zastąpienia ich 

innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba 

usuwanych drzew lub krzewów"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 

7)  w art. 20 w ust. 3 wyrazy "45 dni" zastępuje się wyrazami "90 dni"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 
 
 

8)  w art. 27 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

"realizacji" zastępuje się wyrazem "lokalizacji"; 

 

Poprawka 
sen. J. Sepioła 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 31 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji o pozwoleniu 

na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w 

ust. 1, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego 

wojewody o ustalenie terminu oraz warunków wycinki drzew i 

krzewów oraz ich uprzątnięcia, w drodze decyzji."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 35 w ust. 1 wyrazy "30 dni" zastępuje się wyrazami "60 dni"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 
 
 

11)  art. 36 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 36. Decyzje administracyjne wydane w związku z realizacją 

inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszących podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 
 

12)  po art. 42 dodaje się art. … i art. … w brzmieniu: 

"Art. …. 1. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest 

prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 

zamawiający może: 

1) określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy 

zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów 

Poprawka 
KGN, 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
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odnoszących się do przedmiotu zamówienia, 

względną wagę kryteriów oceny ofert albo porządek 

kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli 

przedstawienie wag nie jest możliwe, lub 

2) zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w 

liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, 

lub 

3) wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne 

ceny, lub 

4) odstąpić od zapraszania do składania ofert 

wstępnych, lub 

5) prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich 

warunków zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 

stosuje się art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma 

charakteru wiążącego. 

4. Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia mają charakter poufny i nie podlegają 

udostępnieniu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 

zamawiający może zaprosić do negocjacji 

wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie 

mniejszej niż 3. Przepisów art. 57 ust. 2 i 6 oraz art. 58 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 57 

ust. 3–5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

 Art. …. 1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, 
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zamawiający może przeprowadzić aukcję 

elektroniczną. 

2. Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub 

wieloetapowa."; 

 

13)  w art. 43 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "ewidencji działalności 

gospodarczej" zastępuje się wyrazami "Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej"; 

Poprawka 
KGN, 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14  i 16  należy głosować łącznie. 

 

14)  po art. 50 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej wydaje się na wniosek inwestora.  

2. Organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej oraz organ, który wydał 

decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za 

zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, 

do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, 

jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej 

decyzji."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 

15)  po art. 50 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej przed wystąpieniem o pozwolenie 

na budowę dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli 

przedsięwzięcie to jest zgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego lub jeżeli wydano dla 

tego przedsięwzięcia decyzję o warunkach zabudowy i 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 
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zagospodarowania terenu przed dniem wydania decyzji, 

o której mowa w art. 50 ust. 1."; 

 

16)  w art. 51 w zdaniu drugim wyrazy "art. 11–14 i art. 17" zastępuje się 

wyrazami "art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 11–14, art. 17 i art. 40 

ust. 1". 

Poprawka 
senatorów: 
E. Wittbrodta, 
K. Kleiny 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


