
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 26 czerwca 2008 r. Druk nr 146 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ,

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 26 czerwca 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia
Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 i 12.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Obrony Narodowej Gospodarki Narodowej
(-) Maciej Klima (-) Tomasz Misiak

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Mariusz Witczak



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi

składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia

Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KGN

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1, 5 i 10 należy głosować łącznie.

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 4f w ust. 1 w pkt 1 wyraz "lokalnego" zastępuje

się wyrazem "gminnego";

Poprawka
KON,
KSTAP

Uwaga:

Poprawki nr 2, 6 i 11 należy głosować łącznie.

2) w art. 1 w pkt 1, w art. 4f w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w

brzmieniu:

"1a) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego

lotniska cywilnego użytku publicznego;";

Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
P. Głowskiego
poparta przez
połączone komisje

3) w art. 1 w pkt 1, w art. 4f w ust. 9 po wyrazach "warunki jej

przekazania i wykorzystania" dodaje się wyrazy ", w szczególności

wskazane w opiniach, o których mowa w ust. 3,";

Poprawka
KON,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

4) w art. 1 w pkt 1, w art. 4g w ust. 1 po wyrazach "zakładającego lub

zarządzającego lotniskiem" dodaje się wyrazy "użytku publicznego";

Poprawka
KON,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

5) w art. 1 w pkt 1, w art. 4h w ust. 1 w pkt 1 wyraz "lokalnego" zastępuje

się wyrazem "gminnego";

Poprawka
KON,
KSTAP
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6) w art. 1 w pkt 1, w art. 4h w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w

brzmieniu:

"1a) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego

lotniska cywilnego użytku publicznego;";

Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
P. Głowskiego
poparta przez
połączone komisje

7) w art. 1 w pkt 3, w art. 25c w ust. 1 i 2 wyrazy "Lotniska wojskowe"

zastępuje się wyrazami "Lotniska wojskowe lub ich części, albo

lądowiska wojskowe, nie zamieszczone w wykazie, o którym mowa w

art. 4e ust. 1, oraz lotniska, o których mowa w art. 4g ust. 8,";

Poprawka
senatorów:
S. Jurcewicza,
S. Bisztygi
poparta przez
połączone komisje

8) w art. 1 w pkt 3, w art. 25c dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, za zgodą

wojewody, mogą być przekazywane w użytkowanie, na co

najmniej 30 lat, wyłącznie na rzecz jednostki samorządu

terytorialnego właściwej ze względu na położenie

nieruchomości.

4. Umowy przekazujące Agencji lotniska wojskowe lub ich części,

albo lądowiska wojskowe w użyczenie rozwiązują się z chwilą

ustanowienia użytkowania na rzecz jednostki samorządu

terytorialnego.";

Poprawka
senatorów:
S. Jurcewicza,
S. Bisztygi
poparta przez
połączone komisje

9) w art. 4 w ust. 3 wyrazy "powinno także obejmować" zastępuje się

wyrazami "obejmuje także";

Poprawka
senatorów:
S. Jurcewicza,
S. Bisztygi
poparta przez
połączone komisje

10) w art. 4 w ust. 4 w pkt 1 wyraz "lokalnego" zastępuje się wyrazem

"gminnego";

Poprawka
KON,
KSTAP

11) w art. 4 w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego

lotniska cywilnego użytku publicznego;";

Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
P. Głowskiego
poparta przez
połączone komisje
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12) w art. 4 dodaje się ust. 7–14 w brzmieniu:

"7. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także lotniska

wojskowe lub ich części, przekazane Agencji Mienia Wojskowego:

1) zgodnie z art. 18 ustawy zmienianej w art. 1, z obowiązkiem

zachowania ich lotniczego charakteru i ujęte w jej ewidencji,

2) zgodnie z art. 22 ustawy zmienianej w art. 1.

 8. Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze

względu na położenie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej

lotnisko wojskowe lub jego część, o której mowa w ust. 7 pkt 1,

Agencja Mienia Wojskowego przekazuje niezwłocznie wojewodzie

a wojewoda przekazuje przejętą nieruchomość, odpowiednio w

formie darowizny:

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy lokalnego lotniska

cywilnego użytku publicznego,

2) województwu – w celu założenia albo rozbudowy

regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku

publicznego.

Przepisy art. 4f i art. 4g ust. 1-9 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje

się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 9 - 11.

 9. Nieruchomości, określone w ust. 7 pkt 1, nabyte przez jednostkę

samorządu terytorialnego zgodnie z art. 4f ustawy zmienianej w art.

1, mogą być przedmiotem wkładu dokonanego przez właściwą

jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu

zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku

publicznego, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska

cywilnego użytku publicznego.

 10. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, wyraża zgodę na

wniesienie wkładu, o którym mowa ust. 9, gdy statut lub umowa

spółki zakładającej lub zarządzającej lotniskiem zawiera

postanowienia stanowiące o konieczności zachowania przez

jednostki samorządu terytorialnego, łącznie z przedsiębiorstwem

Państwowym "Porty Lotnicze" lub jego następcą prawnym,

Poprawka
senatorów:
S. Jurcewicza,
S. Bisztygi
poparta przez
połączone komisje
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udziałów lub akcji zapewniających im łącznie ponad 51% głosów

na walnym zgromadzeniu bądź zgromadzeniu wspólników.

 11. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przekazuje 30%

dochodów uzyskanych z dywidendy uzyskanej z akcji lub udziałów

objętych w zamian za wniesione aportem mienie, nabyte przez

jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 4f ustawy

zmienianej w art. 1, na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił

Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r.

o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 12. Na nieruchomościach, o których mowa w ust. 7 pkt 2 może być

ustanowione użytkowanie co najmniej na 30 lat, na rzecz jednostki

samorządu terytorialnego właściwej ze względu na położenie

nieruchomości.

 13. Umowy przekazujące Agencji lotniska wojskowe lub ich części w

użyczenie rozwiązują się z chwilą ustanowienia użytkowania na

rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

 14. Do lotnisk, o których mowa w ust. 7 pkt 2, przepisy art. 4f ust. 1-5

i art. 4g ust. 1-6 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się

odpowiednio.".

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

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

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


