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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy  

o gospodarce nieruchomościami 

(druk nr 619) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt 

procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć związanych z przesyłaniem gazu 

ziemnego, tak aby możliwe było prowadzenie efektywnej działalności w tym zakresie. Ma to 

zredukować lub ograniczyć istotne ryzyka inwestycyjne, a tym samym zwiększyć możliwość 

przygotowania takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny i efektywny 

(uzasadnienie projektu ustawy – str. 7-8). 

By to osiągnąć ustawa m.in. skraca terminy na dokonanie poszczególnych terminów 

procesowych, zawiera ułatwienia w zakresie dokonywania doręczeń, wprowadza obowiązek 

koncentracji dokumentacji na etapie składania wniosku o  wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji, wprowadza ułatwienia proceduralne w przypadku, gdy nieruchomość 

zajęta pod inwestycję ma nieuregulowany stan prawny lub gdy zmienia się jej oznaczenie w 

ewidencji gruntów.  

Ustawa modyfikuje zasady usuwania drzew i krzewów z terenów zajętych przez 

inwestycje. Kolejną zmianą, jest nadanie inwestorowi uprawnienia do dysponowania 

nieruchomością z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji. 

Ponadto ustawa rozszerza swój zakres przedmiotowy poprzez dodanie kolejnych 

inwestycji, korzystających z uproszczonych procedur zawartych w ustawie. Rozszerzenie 

obejmuje budowę 16 nowych gazociągów oraz budowa instalacji magazynowych gazu, w 
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tym bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego o pojemności czynnej nie mniejszej 

niż 250 mln m
3
 wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Gospodarki. 

Komisja wniosła do projektu poprawkę polegającą na objęciu zakresem ustawy inwestycji w 

zakresie budowy instalacji magazynowych gazu, w tym bezzbiornikowego magazynowania 

gazu ziemnego o pojemności czynnej nie mniejszej niż 250 mln m
3
 wraz z infrastrukturą 

niezbędną do ich obsługi. Ponadto wprowadzono szereg poprawek redakcyjnych. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek i Sejm uchwalił ustawę w 

brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

Na etapie prac rządowych oraz sejmowych podnoszono, że ustawa nadmiernie rozszerza 

katalog inwestycji towarzyszących, co może budzić wątpliwości w kontekście orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2013 r. (Sygn. akt Kp 1/12), dotyczącego 

nowelizacji „spec-ustawy EURO-2012”, w której zakładano rozszerzenie zakresu stosowania, 

na przedsięwzięcia wykonywane już po zrealizowaniu celu ustawy, jakim była organizacja 

mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. Trybunał Konstytucyjny, wskazując m.in. 

specjalny charakter ustawy „wynikający jednoznacznie z jej tytułu” uznał, że przedsięwzięcia 

infrastrukturalne, które miałyby się rozpocząć po zakończeniu turnieju na zasadach 

określonych w „spec-ustawie” naruszają Konstytucję poprzez wprowadzenie 

nieuzasadnionych ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności. W 

odniesieniu do omawianej ustawy, wysuwano wątpliwości czy inwestycje towarzyszące 

dodawane do ustawy są konieczne dla realizacji pierwotnego celu ustawy jakim była budowa 

terminalu w Świnoujściu.
1
 

 

III. Uwagi szczegółowe 

                                                 

1
 Patrz: opinia RCL z dnia 13 czerwca 2013 r. (RCL.DPG. 50-144/12) oraz wystąpienie legislatorów 

sejmowych podczas posiedzenia podkomisji sejmowej Komisji Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. 
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1) Na podstawie nowego brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 1 wojewoda zawiadamia 

wnioskodawcę o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku. Zdaniem projektodawcy 

ma to na celu usprawnienie i przyspieszenie przebiegu postępowania (uzasadnienie projektu 

ustawy – str. 21).  

Wydaje się że zasady ogólne postępowania administracyjnego wystarczająco chronią 

przed przewlekłością tego etapu postępowania. Zgodnie z art. 63 § 2 KPA wniosek powinien 

zawierać m.in.  adres osoby od której pochodzi. Strony są obowiązane do informowania o 

zmianie swojego adresu pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ze 

skutkiem prawnym (41 § 1 i 2 KPA).  

Wprowadzany do ustawy przepis spowoduje, że w razie zmiany adresu wnioskodawcy, 

zawiadomienie nie zostanie faktycznie mu doręczone, nawet jeżeli organ (wojewoda) będzie 

znał jego aktualny adres.  

Należy pamiętać, że krąg potencjalnych wnioskodawców jest bardzo mały i ściśle w 

ustawie określony (art. 1 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 2 ust. 1oraz art. 38). Nieliczne będą 

przypadki, gdy dojdzie do zmiany adresu wnioskodawcy. Jednak nawet wtedy 

wnioskodawcza na podstawie 41 § 2 KPA musiałby na zasadach ogólnych informować o 

zmianie tego adresu. 

Wobec powyższego wydaje się, że w zdecydowanej większości przypadków, nie uda się 

w ten sposób usprawnić lub przyśpieszyć postępowania, co budzi wątpliwości co do 

adekwatności zastosowanych środków. 

Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

 

w art. 1 w pkt 3 w lit. a skreśla się tiret pierwsze; 

 

2) Propozycja poprawki redakcyjnej: 

 

w art. 1 w pkt 3 w lit. d, w ust. 3a wyrazy „Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3 i” 

zastępuje się wyrazami „W przypadku niedokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 3,”; 
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3) Ustawa nowelizuje art. 12 ust. 1 zdanie drugie w ten sposób, że wysłaniu na adres 

określony w katastrze nieruchomości skierowanego do właścicieli i użytkowników 

wieczystych zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, nadano 

skutek doręczenia. Według uzasadnienia projektu ustawy (str. 22) ustanowienie instytucji 

doręczenia konkludentnego będzie sprzyjało znacznemu przyspieszeniu prowadzonych 

postępowań administracyjnych.  

 Zgodnie z art. 34 ust. 2 odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się w terminie 14 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Ponieważ skutki wysłania 

zawiadomienia zostają zrównane ze skutkami doręczenia zawiadomienia, bieg terminu na 

wniesienie zażalenia rozpocznie się zanim strona dowie się o wydaniu decyzji. 

Czternastodniowy termin na wniesienie odwołania, liczony od dnia wysłania zawiadomienia, 

będzie musiał wystarczyć stronie, na: 

a) zawiadomienie faktycznie dotarło do adresata (w niektórych przypadkach strona 

dowie się o fakcie wydania decyzji po upływie terminu na wniesienie 

odwołania), 

b) dotarcie do miejsca, gdzie możliwe będzie zapoznanie się z decyzją (należy 

pamiętać właściciele i użytkownicy wieczyści nie otrzymują decyzji, a jedynie są 

zawiadamiani o wydaniu decyzji i miejscu, w którym strony mogą się z jej treścią 

zapoznać), 

c)  zapoznanie się  z treścią decyzji,
2
 

d) sporządzenie i wysłanie odwołania. 

Ponadto stronie należy zapewnić czas na możliwość skorzystania z pomocy fachowego 

pełnomocnika. 

Tak sformułowany przepis określa zbyt krótki termin na wniesienie odwołania. Wydaje 

się, że strona pozbawiona możliwości wniesienia odwołania w terminie będzie mogła 

skorzystać z instytucji przywrócenia terminu (art. 58 KPA). Jeżeli strony będą często 

korzystać z tej instytucji, może się okazać, że postępowanie z tym związane przedłuży 

procedurę ponad standard wynikający z zasad ogólnych postępowania administracyjnego, co 

zniweczy zamysł ustawodawcy. 

                                                 

2
 Decyzja jest obszernym dokumentem (patrz: art. 10 ust. 1). 
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Należy wziąć pod uwagę, że skorzystanie  z instytucji  przywrócenie terminu wymaga 

od strony postepowania wyższej świadomości prawnej, gdyż o takiej możliwości organ nie 

informuje strony.
3
 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że decyzja o ustaleniu lokalizacji dokonuje m.in. 

wywłaszczenia gruntów zajmowanych pod inwestycję. Niezapewnienie adekwatnego 

standardu ochrony może spotkać się z zarzutem naruszenia art. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 

Konstytucji.
4
 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 1  w pkt 5 w lit. a wyrazy „wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze 

skutkiem doręczenia” zastępuje się wyrazami „doręcza się na adres określony w katastrze 

nieruchomości” 

 

 

4) Znowelizowany przepis art. 12 ust. 3 odsyła do ust. 1, 1a i 2. Ponieważ wskazane przepisy 

następują bezpośrednio po sobie, odesłanie powinno brzmieć „ust. 1–2”. 

 Propozycja poprawki: 

 

w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 3 wyrazy „ust. 1, 1a i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–2”; 

 

5) Przepisy ustawy konsekwentnie formułowane są w liczbie pojedynczej. Odstępstwem od 

tej zasady jest brzmienie przepisu  art. 15 ust. 7, który posługuje się liczbą mnogą. Proponuję 

ujednolicić formę gramatyczną przepisów poprzez wprowadzenie następującej poprawki: 

 

w art. 1 w pkt 7 w lit. b, ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości, dotycząca nieruchomości 

objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, dokonana po 

wydaniu tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, 

scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji 

                                                 

3
 Inaczej niż w przypadku możliwości zaskarżenia decyzji (art. 107 § 1 KPA). 

4
 W wyroku z dnia 17 września 2002 r. (sygn. akt SK 35/01) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie 

dotrzymanie standardu prawidłowego doręczenia w procedurze cywilnej narusza prawo do sądu. 
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operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu 

na budowę.”; 

 

 

6) Na podstawie art. 17 ust. 2 wojewoda obowiązany jest przeprowadzić obowiązkową 

kontrolę przed upływem 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie. O terminie obowiązkowej kontroli wojewoda zawiadamia inwestora w terminie 

7 dni od dnia doręczenia wniosku. Wydaje się, że ilekroć w ustawie występuje wyraz 

„doręczenie”, należy przez to rozumieć przypadek, w którym organ otrzymuje pismo od 

strony. Kodeks postępowania administracyjnego, dla określenia takiej sytuacji posługuje się 

wyrazem „otrzymanie”, rezerwując wyraz doręczenie dla tych przypadków kiedy to strona 

dostaje pismo od organu (np. art. 35 § 3, art. 46 § 3, art. 88 § 2 KPA). 

 Propozycja poprawki: 

 

w art. 1 w pkt 8, w art. 17 w ust. 1 występujący dwukrotnie wyraz „doręczenia” zastępuje się 

wyrazem „otrzymania”; 

 

7) Aby poprawić czytelność art. 20 ust. 2 proponuję następującą poprawkę: 

 

w art. 1 w pkt 10 w ust. 2 wyrazy „w zakresie, w jakim inwestor wystąpił o zatwierdzenie 

podziału” zastępuje się wyrazami „, jeżeli inwestor wystąpił o zatwierdzenie podziału tej”; 

 

 

8) Na podstawie art. 20 ust. 14 z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie terminalu inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których 

mowa w ust. 3, 6 i 12 oraz w art. 24 ust. 1, na cele budowlane niezbędne do realizacji i 

eksploatacji inwestycji w zakresie terminalu. 

 Przepis niepotrzebnie odsyła do ust. 6, gdyż ust. 6 dotyczy tych samych 

nieruchomości o których mowa w ust. 3 – t.j. nieruchomości, które na mocy decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji, mają stać się własnością Skarbu Państwa. 

 Propozycja poprawki: 
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w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 14 skreśla się wyraz „,6”; 

 

9) Przepis w dalszej części odnosi się do nieruchomości, o których mowa art. 24 ust. 1. 

Należy zauważyć, że art. 20, w którym znajduje się omawiany ust. 14 dotyczy 

nieruchomości, które mają stać się własnością Skarbu Państwa (art. 10 ust. 1 pkt 7). 

Natomiast art. 24 dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, czyli tych, 

które pozostając własnością dotychczasowych właścicieli mogą być obciążone prawem 

wejścia w celu budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z 

konserwacją lub usuwaniem awarii. Dlatego odniesienie się w art. 20  do materii, która 

została unormowana w art. 24 jest naruszeniem struktury ustawy. 

Ponadto możliwość dysponowania nieruchomościami, o których mowa w art. 24 ust. 1 

na cele budowlane niezbędne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie terminalu od 

dnia wydania decyzji jest już zapewnione w ustawie. Na podstawie decyzji, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 inwestor otrzymuje zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie na 

nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania 

płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, 

a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych 

do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Prawo to przysługuje od dnia wydania decyzji, 

gdyż na mocy art. 34 ust. 1 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 1 w pkt 10, w lit. b, w ust. 14 skreśla się wyrazy „oraz w art. 24 ust. 1”; 

 

10) Na podstawie art. 20 ust. 14 inwestor z dniem wydania decyzji nabywa prawo do 

dysponowania nieruchomością, wciąż należącą do dotychczasowego właściciela 

(przeniesienie własności nastąpi dopiero gdy decyzja stanie się ostateczna). Przepisy nie 

przewidują, żadnej formy rekompensaty, co zdaje się naruszać, art. 21 Konstytucji.
5
 

                                                 

5
 Art. 21. 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 

odszkodowaniem. 
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Powyższe uzasadnia wprowadzenie do ustawy przepisu będącego podstawą do ustalenia 

odszkodowania. 

Propozycja poprawki: 

 

 w art. 1: 

a)  w pkt 10, w lit. b, w ust. 14 po wyrazie prawo dodaje się wyrazy „, za odszkodowaniem,”, 

b) w pkt 12, dodaje się lit. d w brzmieniu: 

d) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. Do odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości, na podstawie art. 20 

ust. 14, przepis art. 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 

 

11) Ustawa dodaje do katalogu inwestycji towarzyszących budowę instalacji magazynowych 

gazu, w tym bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego o pojemności czynnej nie 

mniejszej niż 250 mln m
3
 wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi (art. 38 pkt 2 lit. za). 

Brak przecinka po wyrazie ziemnego, oznacza, że warunek pojemność odnosi się tylko 

do bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego, a więc przykładu zawartego w 

przepisie. Nie będzie się odnosił do części przepisu określającej przedmiot inwestycji 

towarzyszącej (budowa instalacji magazynowych gazu). Oznacza to, że budowa wszystkich 

instalacji magazynowych będzie traktowana jako inwestycja towarzysząca bez względu na 

pojemność. Wydaje się, że intencją prawodawcy było objęcie dobrodziejstwem ustawy 

jedynie tych inwestycji które służą budowie magazynów o pojemności nie mniejszej niż 250 

mln m
3
. Jeżeli tak, to należy wprowadzić następująca poprawkę: 

 

w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w lit. za po wyrazie „ziemnego” dodaje się przecinek; 

 

Jeżeli intencją ustawodawcy było objęcie zakresem przepisu wszystkich instalacji 

magazynowych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, bez względu na pojemność, to 

należy po wyrazach „250 mln m
3
” dodać przecinek.   

Propozycja poprawki: 
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w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w lit. za po wyrazach „250 mln m
3
” dodaje się przecinek; 

 

12) Ustawa wprowadza obowiązek informowania wojewody o przypadkach przeniesienia 

własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,  innych niż zbycie (np. dziedziczenie). Uchybienie 

temu obowiązkowi, będzie skutkowało brakiem prawa do wznowienia postępowania z 

powodu prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika 

wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a). 

W art. 4 zawarto przepis przejściowy, który nakazuje stosować dodawany do ustawy art. 

8 ust. 3a (wyłączenie uprawnienia do wznowienia postepowania) do osób, które po 

doręczeniu poprzedniemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 

zawiadomienia, o wszczęciu postepowania, a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

uzyskały prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości. 

Należy podkreślić, że wartość normatywna art. 4 dotyczy tylko postępowań 

zakończonych gdyż nakaz stosowania art. 8 ust. 3 i 3a do postępowań w toku wynika art. 3 

ust. 1.  

W odniesieniu do postępowań zakończonych wydaniem decyzji, art. 4 będzie działał na 

niekorzyść nowych właścicieli i użytkowników wieczystych z mocą wsteczną, co może 

zostać zakwalifikowane przez Trybunał Konstytucyjny jako naruszenie wywodzonej z art. 2 

Konstytucji zasady niedziałania prawa wstecz oraz zasady bezpieczeństwa prawnego i 

pewności prawa.  

Istotę zasady niedziałania prawa wstecz można sprowadzić do twierdzenia, że prawo 

powinno co do zasady działać „na przyszłość”, wobec tego nie należy stanowić norm 

prawnych, które miałyby być stosowane do zdarzeń zaszłych i zakończonych przed ich 

wejściem w życie. Innymi słowy, następstwa prawne zdarzeń, mających miejsce pod rządami 

dawnych norm, należy oceniać według tych norm, nawet jeżeli w chwili dokonywania tej 

oceny obowiązują już nowe przepisy (wyrok TK z12 maja 2009 r., P66/07).  

Zasada bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa wyraża się w stanowieniu i 

stosowaniu prawa w taki sposób, by nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela, który 

powinien móc układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na prawne skutki niedające 

się przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i że jego działania, podejmowane 
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zgodnie z obowiązującym prawem, będą także w przyszłości uznawane przez porządek 

prawny. Przyjmowane przez ustawodawcę nowe unormowania nie mogą zaskakiwać ich 

adresatów, którzy powinni mieć czas na dostosowanie się do zmienionych regulacji i 

spokojne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania (wyroki z: 3 grudnia 1996 r., K 

25/95, 25 listopada 1997 r., K 26/97, 10 kwietnia 2001 r., U 7/00, 5 listopada 2002 r., P 7/01, 

7 czerwca 2004 r., P 4/03, 15 lutego 2005 r., K 48/04  i 29 listopada 2006 r., SK 51/06). 

 Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

 

skreśla się art. 4. 

 

  

 

Michał Gil 

Starszy legislator 


