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Posiedzeniu przewodniczył:

senator Jan Wyrowiński – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (druk senacki nr
1215, druki sejmowe nr 3937, 4110 i 4110-A).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej: Michał Boszko, Władysław Dajczak, Stanisław Jurcewicz,
Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Władysław Ortyl, Bohdan
Paszkowski, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Sadowski, Janusz Sepioł, Mariusz
Witczak,
− senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Grzegorz Banaś,
Tadeusz Gruszka, Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut,
Krzysztof Majkowski, Antoni Motyczka, Władysław Ortyl, Eryk Smulewicz,
Marek Trzciński, Jan Wyrowiński,
− senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Przemysław Błaszczyk,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech Skurkiewicz, Jacek
Swakoń, Michał Wojtczak, Alicja Zając,

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:
− podsekretarz stanu Hanna Trojanowska,
− specjalista w Departamencie Energetyki Jądrowej Tomasz Nowacki,
− Ministerstwo Skarbu Państwa:
− podsekretarz stanu Zdzisław Gawlik,
− naczelnik Wydziału w Departamencie Prawnym Mikołaj Miącz,
− Państwowa Agencja Atomistyki:
− prezes Janusz Włodarski,
− dyrektor Departamentu Prawnego Piotr Korzecki,
− departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Reaktorów Marcin Zagrajek,
− PGE Energia Jądrowa SA:
− prawnik Wojciech Wrochna,
− Ministerstwo Infrastruktury:
− specjalista w Departamencie Gospodarki Przestrzennej Błażej
Korczak,
− Instytut Energii Atomowej:
− p.o. dyrektora Stefan Chwaszczewski,
− Instytut Problemów Jądrowych:
− dyrektor Grzegorz Wrochna,
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− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
−
−

−

−
−

− generalny dyrektor Michał Kiełszania,
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych:
− dyrektor Andrzej Cholerzyński,
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej:
− Arkadiusz Sekściński,
− Piotr Spaczyński,
PKPP Lewiatan:
− dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu Daria Kulczycka,
− mecenas w Departamencie Energii i Ochrony Klimatu Maciej
Szambelańczyk,
Urząd Dozoru Technicznego:
− dyrektor w Biurze Rozwoju Gracjan Wiśniewski,
Polskie Towarzystwo Energetyki Zawodowej:
− dyrektor Biura Janusz Ryk,
− Michał Bagłaj,
− ekspert Alicja Szymanowska,

− przedstawiciel

Biura

Legislacyjnego

w

Kancelarii

Senatu:

Szymon

Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik. Ustawa
określa zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Określa także podział wpływów z podatku od
nieruchomości przysługującego gminie na terenie której realizowana jest inwestycja, pomiędzy tą
gminę a gminy sąsiednie.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego omówił uwagi szczegółowe do zapisów ustawy. Do uwag
legislatora odniósł się Zdzisław Gawlik.
Senator Janusz Sepioł skierował pytanie do przedstawicieli rządu o kwestie zamówień publicznych
na realizację inwestycji i potrzebę szczegółowych regulacji z zakresie zamówień publicznych.
Zdzisław Gawlik zgodził się z opinią senatora i wyjaśnił, że ustawa ma na celu wybór najlepszych
ofert na rynku i zapewnienie zgodności z prawem unijnym przy wyborze inwestorów.
Senator Wojciech Skurkiewicz zgłosił poprawkę do art. 20 dotyczącą skrócenia terminu wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej.
Minister Z.Gawlik odnosząc się do wątpliwości senatora W.Skurkiewicza, wyjaśnił, że termin 45 dni
pochodzi ze specustaw i jest odpowiedni dla organów.
Senator Wojciech Skurkiewicz zgłosił również poprawkę do art. 48 ust. 1 dotyczącego podziału
środków dla gmin sąsiadujących z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja jądrowa. Wyraził
opinię, że przekazanie środków finansowych dla gmin sąsiednich jest niemożliwe i niezgodne z
innymi ustawami.
Senator Jadwiga Rotnicka odnosząc się do poprawki senatora W. Skurkiewicza, interesowała się kto,
komu i za co przekazuje środki finansowe.
Senator Stanisław Jurcewicz dopytywał się o stawki podatków od nieruchomości i ich wysokość.
Minister Zdzisław Gawlik wyjaśnił, że omawiane przepisy były wielokrotnie dyskutowane i gmina
obligatoryjnie oddaje 50% otrzymanego podatku od nieruchomości gminom sąsiednim.
Dodał, że ustawa była konsultowana z gminami i one nie kwestionowały podziału środków
finansowych.
Senator Janusz Sepioł wyjaśnił, że przepis stanowi lex specialis, bo obiekty jądrowe pojawią się za
około 10 lat i nie można oszacować wysokości podatków. Senator spytał o formy przekazywania
części podatków od nieruchomości do innych gmin.
Senator Kazimierz Kleina twierdził, że można szacować wysokość środków na podstawie kosztu
budowy elektrowni i spytał o wielkość problemu finansowego.
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Podsekretarz stanu w MG Hanna Trojanowska przedstawiła przewidywane koszty budowy
elektrowni i przedstawiła symulację finansową budowy elektrowni i dochodów gminy.
Senator Wojciech Skurkiewicz zabierał głos w sprawie art. 22 ustawy dotyczącego warunków, jakie
musi spełniać inwestor ubiegający się o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej.
Przewodniczący obrad przejął poprawki przedstawione przez Biuro Legislacyjne.
Senator Janusz Sepioł przejął poprawki zgłoszone przez przedstawicieli rządu i zgłosił poprawkę
dotyczącą sposobu postępowania w trybie negocjacji.
W głosowaniu – komisje przyjęły wszystkie przedstawione poprawki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Janusz Sepioła.
Konkluzja: Komisje wnoszą o wprowadzenie trzech poprawek do ustawy (druk senacki nr 1215A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

