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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 maja 2017 r. 

zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 

w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

 

(druk nr 513) 

 

U S T A W A   z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777 oraz z 

2016 r. poz. 1250 i 2260) 

 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych, zwanej dalej "inwestycją", oraz organy właściwe w tych sprawach.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa: 

1) szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie: 

a) budowli przeciwpowodziowych, 

b) stacji radarów meteorologicznych 

– zwanej dalej „inwestycją”; 

2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.> 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   budowlach przeciwpowodziowych - rozumie się przez to kanały ulgi, poldery 

przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję 

powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota 

przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza 

oraz budowle ochrony przed powodzią morską - wraz z obiektami związanymi z nimi 

funkcjonalnie; 
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[2)   inwestorze - rozumie się przez to regionalny zarząd gospodarki wodnej, urząd 

morski, marszałka województwa działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa 

oraz wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, województwo, powiat, 

gminę lub partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696), realizujących 

inwestycję.] 

<2) inwestorze – rozumie się przez to regionalny zarząd gospodarki wodnej, urząd 

morski, marszałka województwa działającego w imieniu i na rzecz Skarbu 

Państwa oraz wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 

województwo, powiat, gminę, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowy Instytut Badawczy pełniący państwową służbę hydrologiczno-

meteorologiczną w zakresie osłony hydrologicznej kraju zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. 

zm.) lub partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 

2016 r. poz. 1920), realizujących inwestycję;> 

<3) stacjach radarów meteorologicznych – rozumie się przez to stacje radarów 

meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, o której 

mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, wraz z 

obiektami związanymi funkcjonalnie z tymi urządzeniami.> 

 

Art. 7 

1. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na realizację inwestycji: 

1)   wnioskodawcę; 

2)   właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości; 

3)   w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2, wojewodów, na których obszarze 

właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na realizację inwestycji; 

4)   pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie wojewódzkim, a także w 

urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji; 
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5)   właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, przy 

czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu 

postępowania na stronach internetowych gminy. 

2. Doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości jest skuteczne. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na realizację inwestycji, według katastru nieruchomości; 

2)   informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. 

4. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda wysyła 

zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie wnioskodawcy. 

5. W razie zwrotu przesyłki zawiadomienie pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia. 

6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, 

a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 

7. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1: 

[1)   nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację 

inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;] 

<1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego 

Instytutu Badawczego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;> 

2)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić 

postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności 

jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego 

przedsięwzięcia z inwestycją; 

3)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania 
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o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 

774). 

8. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest 

nieważna. 

9. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 

wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, po doręczeniu 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia 

właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela albo użytkownika wieczystego. 

Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego 

właściciela albo użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia 

postępowania. 

10. Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze 

wieczystej wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 

realizację inwestycji, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o 

złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego 

postępowania. 

 

Art. 9. 

Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera: 

1)   określenie linii rozgraniczających teren; 

2)   warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności państwa; 

3)   wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich; 

4)   zatwierdzenie podziału nieruchomości; 

[5)   oznaczenie według katastru nieruchomości: 

a)  nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej 

realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 

terytorialnego, 

b)  nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej 

funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki 
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samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób 

korzystania;] 

<5) oznaczenie według katastru nieruchomości: 

a) nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej 

realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 

terytorialnego albo nieruchomości objęte prawem własności albo prawem 

użytkowania wieczystego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowego Instytutu Badawczego - jeżeli inwestorem jest Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 

b) nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej 

funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki 

samorządu terytorialnego albo nieobjętych prawem własności albo prawem 

użytkowania wieczystego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowego Instytutu Badawczego, ale wobec których trwale ogranicza się 

sposób korzystania;> 

6)   zatwierdzenie projektu budowlanego; 

7)   warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

8)   w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące określenia: 

a)  szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 

budowlanych, 

b)  czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, 

c)  terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do 

dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, 

d)  szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie, 

e)  obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, 

f)  ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, z uwzględnieniem obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów potencjalnego zagrożenia 

powodzią, lub szczególnego zagrożenia powodzią, o ile zostały wyznaczone. 

 

Art. 19. 

1. Decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji zatwierdza się podział nieruchomości. 

2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji 

stanowią linie podziału nieruchomości. 
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3. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stanowi podstawę do dokonania wpisów w 

księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. 

[4. Nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, stają się z mocy prawa 

własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym 

decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.] 

<4. Nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a,  

z wyłączeniem nieruchomości objętych prawem własności lub prawem użytkowania 

wieczystego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu 

Badawczego, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki 

samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację 

inwestycji stała się ostateczna.> 

 

Art. 22. 

1. Nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, mogą być użytkowane nieodpłatnie 

przez dotychczasowych właścicieli albo użytkowników wieczystych do upływu terminu, o 

którym mowa w art. 24. 

[2. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b, 

może domagać się wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu 

terytorialnego, składając wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1.] 

<2. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 

lit. b, może domagać się wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa, jednostkę 

samorządu terytorialnego albo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowy Instytut Badawczy, składając wniosek w terminie 90 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.> 


