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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został przedłożony przez grupę posłów (druk sejmowy 759). Był on 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej. Zmiany dokonane na etapie prac sejmowych polegały w szczególności 

na wskazaniu, że decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie nie 

dłuższym niż 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a nie jak zakładał projekt - od dnia 

doręczenia stronom postanowienia o nadaniu tego rygoru. Przewidziano ponadto, że zwrot 

zaliczki nastąpi nie tylko w sytuacji, w której decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej zostanie uchylona w całości lub w części, ale również jeżeli decyzja taka zostanie 

zmieniona lub stwierdzi się jej nieważność. W pozostałym zakresie zmiany miały charakter 

techniczno - legislacyjny. 

Na etapie II czytania zgłoszono poprawkę, która przywidywała, iż zwrot zaliczki 

w przypadku zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej następować będzie w kwocie wypłaconej, a nie jak pierwotnie 

przewidywał projekt - w kwocie zwaloryzowanej. Poprawka ta uzyskała popracie Izby. Sejm 

uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Nowela w art. 12 ust. 5b przewiduje, że w przypadku jeżeli decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej zostanie zmieniona, uchylona w całości lub w części lub 

stwierdzi się jej nieważność, osoba, której wypłacono zaliczkę na odszkodowanie 

za nieruchomość, lub jej spadkobiercy, będą obowiązani do zwrotu tej zaliczki w kwocie 

wypłaconej. Jednocześnie, w myśl art. 132 ust. 3a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, jeżeli decyzja, na podstawie której wypłacono odszkodowanie, została 

następnie uchylona lub stwierdzono jej nieważność, osoba której wypłacono 

odszkodowanie lub jej spadkobierca są obowiązani do zwrotu tego odszkodowania po 

jego waloryzacji na dzień zwrotu. Przede wszystkim nie jest jasna relacja pomiędzy 

przepisami ustawy nowelizowanej a ustawą o gospodarce nieruchomościami. Przepis 

art. 12 ust. 5 ustawy nowelizowanej stanowi bowiem, że przepisy o gospodarce 

nieruchomościami stosuje się do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania za 

nieruchomości, zaś zgodnie z art. 23 w sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
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rozdziale (Rozdział 3 - Nabywanie nieruchomości pod drogi) stosuje się przepisy ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Jeśli przyjąć, że do zwrotu odszkodowania (pomimo 

niejednoznaczności odesłań do ustawy o gospodarce nieruchomościami) znajdują 

zastosowanie zasady określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami wówczas 

należy zwrócić uwagę na pewną niespójność. Otóż osoby, którym wypłacono 

odszkodowanie, (jeśli zaistniały przesłanki jego zwrotu) będą obowiązane do zwrotu 

odszkodowania w kwocie zwaloryzowanej, zaś osoby obowiązane do zwrotu zaliczki na 

odszkodowanie, o której mowa w dodawanym nowelą art. 12 ust. 5a - w kwocie 

wypłaconej. Ustawodawca odmiennie traktuje zatem osoby, które otrzymały 

odszkodowanie w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

z rygorem natychmiastowej wykonalności, inaczej zaś osoby, które otrzymały 

odszkodowanie w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Kwestia różnicowania sytuacji 

osób obowiązanych do zwrotu odszkodowania/zaliczki wymaga wyjaśnienia 

i uzasadnienia. 

 

2) Zgodnie z dodawanym do ustawy art. 12 ust. 4g decyzję ustalającą wysokość 

odszkodowania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia nadania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Jednocześnie w art. 12 ust. 4b ustawy nowelizowanej ustawodawca określając termin na 

wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania posłużył się określeniem „decyzję 

(…) wydaje się w terminie 30 dni”. Mając na uwadze dyrektywę wynikającą z § 10 Zasad 

techniki prawodawczej, nakazującą zachowanie konsekwencji terminologicznej w ramach 

ustawy, należałoby rozważyć wprowadzenie poprawki o charakterze ujednolicającym. 

Podobna uwaga dotyczy dodawanego do ustawy art. 12 ust. 5a zdanie drugie. 

Propozycja poprawki 

– w art. 1 w pkt 1, w ust. 4g oraz w pkt 2, w ust. 5a w zdaniu drugim skreśla się wyrazy 

„nie dłuższym niż”; 

 

3) Przepis przejściowy (art. 2 noweli) w literalnym brzmieniu może sugerować, że dodane 

nowelą przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie do postępowań, w których decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności przed dniem wejścia w życie noweli, jeżeli do tego dnia wymieniona 
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decyzja nie stała się decyzją ostateczną. W celu jednoznacznego odzwierciedlenia intencji 

ustawodawcy należałoby skorygować brzmienie przepisu przejściowego w sposób 

przedstawiony w propozycji poprawki. 

Propozycja poprawki: 

– art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Do postępowań, w których decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, o ile do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nie stała się ostateczna, stosuje się przepisy art. 12 ust. 4g, 

5a i 5b ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Starszy legislator 


