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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 
 

o rządowym projekcie ustawy zmieniającej 
ustawę o gospodarowaniu niektórymi 
składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 147) 
 
 

Sejm na 16 posiedzeniu w dniu 28 maja 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 484 do Komisji Obrony 
Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu 
rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje: Obrony Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 29 maja 2008 r. 
 

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 
 

1) w art. 1 w pkt 1 dotyczącym art. 4f ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, o 

których mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. a, ujęte w wykazie, właściwy wojewoda 
przekazuje w drodze darowizny następującym jednostkom samorządu terytorialnego 
właściwym ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części: 

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku 
publicznego; 

2) województwu – w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku 
publicznego.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 3  i 5. 
 
 
 
 



2) w art. 1 w pkt 1 dotyczącym art. 4g ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przekazuje 30% dochodów uzyskanych 

z gospodarowania darowaną jej nieruchomością przez okres 30 lat 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 (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.1)). 
Sumaryczna wartość spłat nie może przekraczać wartości darowanej nieruchomości 
określonej w momencie zawarcia umowy darowizny zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

3) w art. 1 w pkt 1 dotyczącym art. 4h ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, o 

których mowa w art. 4e ust. 1 pkt 2, ujęte w wykazie,  właściwy wojewoda, na 
wniosek następujących jednostek samorządu terytorialnego właściwych ze względu 
na położenie lotniska wojskowego lub jego części albo instytucji zapewniających 
służby ruchu lotniczego, przekazuje w drodze użyczenia co najmniej na lat 30: 

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku 
publicznego; 

2) województwu – w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku 
publicznego; 

3) instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego - na potrzeby realizacji ich 
zadań.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

4) w art. 1 pkt 2 lit. b nadać brzmienie: 
„b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do zagospodarowania 
porty wojenne współużytkowane przez podmioty inne niż jednostki 
organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, po 
uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć 

5) w art. 4 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na położenie 

nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej byłe lotnisko wojskowe lub jego część, o 
której mowa w ust. 3, Agencja Mienia Wojskowego przekazuje niezwłocznie 
wojewodzie, a wojewoda przekazuje przejętą nieruchomość, odpowiednio w formie 
darowizny: 

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku 
publicznego; 

2) województwu – w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku 
publicznego. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 

r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, poz. 
2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.  



 Przepisy art. 4f i art. 4g ust. 1-3 i 5-9 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się 
odpowiednio.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
 
Warszawa, dnia 29 maja 2008 r. 
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