BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 12 maja 2022 r.
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 716)
U S T A W A z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1893, 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350, 807 i 847)

Art. 23a.
Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:
1) programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywania projektów
strategii rozwoju;
2) programowania i realizacji polityki regionalnej, obejmującej również politykę miejską oraz
koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych
społecznie i gospodarczo;
2a) (uchylony);
2b) (uchylony);
3) opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego,
regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju oraz planów rozwojowych, w tym będących
podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i innych źródeł
zagranicznych;
4) wykonywania, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego
określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności;
5) opracowywania analiz i prognoz rozwoju społeczno-gospodarczego, regionalnego i
przestrzennego, w tym raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i
przestrzennym kraju;
6) opiniowania zgodności rządowych strategii i programów rozwoju, w rozumieniu przepisów
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ze średniookresową strategią rozwoju kraju;
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-27) zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem programów
zarządzanych przez zarządy województw, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego;
8) zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich;
9) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, a
także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju społecznogospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju;
10) koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów
operacyjnych,

zawierania

regionalnych

porozumień

programowych,

a

także

monitorowania i oceny przebiegu ich wykonywania;
11) partnerstwa publiczno-prywatnego;
<11a) przygotowania i realizacji Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących oraz innych
zadań, zawartych w Programie, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z
2022 r. poz. 807 i …);>
12) koordynacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zapewniania dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

U S T A W A z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
(Dz. U. poz. 1902)
[Art. 8.
PPL w ramach prowadzonej działalności, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu,
może tworzyć spółki z innymi podmiotami.]

<Art. 8.
PPL w ramach prowadzonej działalności, za zgodą Pełnomocnika, o którym mowa w
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807 i …), zwanego dalej
„Pełnomocnikiem”, może tworzyć spółki z innymi podmiotami.>
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-3uwaga:
użyte w art. 9 w ust. 2 i 3, w art. 10 w ust. 3 i 4, w art. 12 w ust. 2 i 3, w art. 14 w
ust. 3, w art. 15 w ust. 1 w pkt 8, w art. 16 w ust. 2 i 3, w art. 20 w ust. 1 i w
art. 21–25, w różnych przypadkach, wyrazy [minister właściwy do spraw
transportu] zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem
<Pełnomocnik>
Art. 9.
1. PPL prowadzi działalność zgodnie z następującymi planami działalności:
1) pięcioletnim, corocznie aktualizowanym;
2) rocznym, w skład którego wchodzi plan finansowy obejmujący rok obrotowy pokrywający
się z rokiem kalendarzowym.
2. Prezes PPL przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu
zaopiniowane przez Radę Nadzorczą projekty planów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
w terminie do dnia 31 października każdego roku.
3. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza plany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i
2, w terminie 45 dni od dnia otrzymania ich projektów.
4. Do czasu zatwierdzenia planów PPL działa w oparciu o ich projekty.

Art. 10.
1. Prezes PPL jest obowiązany do sporządzenia:
1) corocznego sprawozdania z działalności PPL;
2) sprawozdania finansowego.
2. Do sprawozdania finansowego Prezes PPL jest obowiązany dołączyć opinię biegłego
rewidenta i raport z badania za ubiegły rok obrotowy.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, po ich zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą są
przedkładane przez Prezesa PPL w terminie do dnia 31 marca każdego roku do
zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu.
4. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza sprawozdania, o których mowa w ust. 1,
w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania.

Art. 12.
1. Organizację i funkcjonowanie PPL określa statut PPL.
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-42. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze zarządzenia, nadaje PPL statut oraz
dokonuje jego zmian.
3. Zmiana statutu może nastąpić również na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek
Prezesa PPL do ministra właściwego do spraw transportu.
4. Statut określa w szczególności:
1) tryb działania organów PPL;
2) system kontroli wewnętrznej;
3) zasady wyznaczania kandydatów na członków organów spółek, w których PPL posiada
udziały i akcje;
4) zasady sprawowania przez PPL nadzoru w spółkach oraz zasady zbywania udziałów lub
akcji w spółkach, w których PPL posiada udziały i akcje.

Art. 14.
1. Prezes PPL prowadzi sprawy PPL i reprezentuje PPL na zewnątrz.
2. Prezes PPL zapewnia realizację zadań PPL w zakresie obronności i bezpieczeństwa
państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
3. Prezesa PPL powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.
4. Prezesem PPL może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z
2017 r. poz. 624, 1491 i 1529).
Art. 15.
1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
1) opiniowanie projektów rocznych planów działalności PPL oraz projektów zmian tych
planów;
2) opiniowanie projektów pięcioletnich planów działalności PPL oraz projektów zmian tych
planów;
3) opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 10;
4) opiniowanie zmiany statutu PPL;
5) nadzór nad gospodarką finansową PPL;
6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego PPL;
7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego PPL;
8) składanie ministrowi właściwemu do spraw transportu corocznego pisemnego
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
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-52. Prezes PPL udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, w terminach określonych w
regulaminie Rady Nadzorczej, wszelkie dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia związane
z działalnością PPL.
Art. 16.
1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, w tym minimum jednego
przedstawiciela wskazanego przez pracowników PPL.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.
3. Minister właściwy do spraw transportu powierza jednemu z członków Rady Nadzorczej
pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19
ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Art. 20.
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, które określa minister właściwy
do spraw transportu.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju,
poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, w wysokości i na warunkach
określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju.

Art. 21.
Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad PPL.

Art. 22.
Minister właściwy do spraw transportu dokonuje kontroli i oceny działalności PPL i jego
organów.
Art. 23.
Minister właściwy do spraw transportu ma prawo nałożyć na PPL obowiązek wprowadzenia
do planu pięcioletniego i planu rocznego, o których mowa w art. 9, określonego zadania
lub wyznaczyć zadanie poza tymi planami.
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-6Art. 24.
Minister właściwy do spraw transportu w razie stwierdzenia, że decyzja Prezesa PPL jest
sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Prezesa PPL do jej
zmiany lub uchylenia.
Art. 25.
Minister właściwy do spraw transportu powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa PPL, od
dwóch do pięciu Wiceprezesów PPL.

USTAWA

z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z

2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807)

uwaga:
użyte w art. 4 w ust. 2, w art. 9 w ust. 4, w art. 10, w art. 20 w ust. 1, w art. 29
w ust. 1 w pkt 5, w art. 33 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 129 w ust. 5 i 6, w różnych
przypadkach, wyrazy „minister właściwy do spraw transportu” zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego>

Art. 4.
1. W celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją Programu ustanawia się Pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym
ministra właściwego do spraw transportu.
3. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
Art. 5. [Kompetencje Pełnomocnika Rządu do spraw CPK]
Do kompetencji Pełnomocnika należy przygotowanie projektu Programu i jego zmian oraz
podejmowanie działań zmierzających do jego realizacji, w szczególności:
1) przygotowanie projektów przepisów wydawanych na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 99 ust.
11 oraz ich zmian;
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-72) przygotowanie projektów innych dokumentów rządowych koniecznych do wdrożenia
Programu oraz ich zmian, w szczególności programów wieloletnich i innych dokumentów
strategicznych oraz projektów aktów normatywnych oraz ich zmian;
3) zatwierdzanie Dokumentu Wdrażającego oraz jego zmian;
4) zatwierdzanie Zasad Zarządzania oraz ich zmian oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
5) dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy;
6) wyrażanie zgody na zlecenie, w drodze porozumienia, przez Spółkę Celową wykonywania
jej zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem;
7) w przypadku zakupu przez Spółkę Celową nieruchomości w celu realizacji Inwestycji lub
wywłaszczenia - występowanie, w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, z
wnioskiem o przyznanie emerytury, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub
renty rodzinnej rolnikowi lub domownikowi lub członkom rodziny zmarłego rolnika lub
domownika, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266);
8) przyjmowanie, w drodze zarządzenia, aktów podlegających strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko.
<Art. 5a.
Do kompetencji Pełnomocnika należy również wykonywanie zadań określonych w
ustawie z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty
Lotnicze” (Dz. U. poz. 1902 oraz z 2022 r. poz. …).>

[Art. 6.
Minister właściwy do spraw transportu wykonuje swoje zadania w odniesieniu do Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej i Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" oraz w
zakresie nadzoru nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy pomocy sekretarza
albo podsekretarza stanu będącego Pełnomocnikiem.]

Art. 9.
1. Organem doradczym Pełnomocnika w sprawach realizacji oraz funkcjonowania Inwestycji
oraz stosowania ustawy jest Rada do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego,
zwana dalej "Radą".
2. Członków Rady powołuje Pełnomocnik spośród osób wyróżniających się wiedzą i
doświadczeniem w zakresie procesów inwestycyjnych, finansów, prawa, architektury,
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-8urbanistyki, stosunków międzynarodowych, transportu, ochrony przeciwpożarowej i
bezpieczeństwa wewnętrznego.
3. Członkowie Rady mogą być odwołani z jej składu przez Pełnomocnika.
4. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze zarządzenia, regulamin określający
organizację i tryb działania Rady.
5. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie. Zwrot kosztów podróży członkom Rady
następuje na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Art. 10.
Obsługę Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw
transportu.
Art. 20.
1. Przedsięwzięcia są zarządzane przez Inwestorów zgodnie z Zasadami Zarządzania
zatwierdzanymi przez Pełnomocnika i ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym ministra
właściwego do spraw transportu.
2. Inwestorzy podpisują z Pełnomocnikiem porozumienie, w którym zobowiązują się do
stosowania Zasad Zarządzania przy realizacji Przedsięwzięć. W przypadku zamówień
publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub
usługi, porozumienie podpisuje się przed wszczęciem postępowania.
3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, może ograniczać zakres stosowania Zasad
Zarządzania w zakresie dotyczącym obowiązków Inwestorów.
4. W przypadku Inwestorów będących jednostkami sektora finansów publicznych,
ograniczenie zakresu stosowania Zasad Zarządzania, o którym mowa w ust. 3, może
nastąpić wyłącznie, gdy dostosowanie sposobu realizacji do Zasad Zarządzania nie leży w
interesie publicznym lub nie daje się pogodzić z ochroną uzasadnionego interesu
Inwestora.
5. Inwestor zamieszcza odpowiednio w dokumentach zamówienia lub w dokumentach
koncesji informację o obowiązku stosowania Zasad Zarządzania przy realizacji
Przedsięwzięcia i obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.
6. Podmiot zainteresowany realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności wykonawca w
rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na stosowanie Zasad Zarządzania. W przypadku
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-9zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty
budowlane lub usługi, oświadczenie składa się wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Umowy związane z realizacją Przedsięwzięć sporządza się zgodnie z Zasadami
Zarządzania.
8. W przypadku, gdy umowy, o których mowa w ust. 7, zawierane są w trybie zamówień
publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym lub ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na
roboty budowlane lub usługi, oferta niezgodna ze standardami określonymi w Zasadach
Zarządzania, jako oferta, której treść nie odpowiada odpowiednio treści dokumentów
zamówienia lub dokumentom koncesji, podlega odrzuceniu.
9. Na wniosek Pełnomocnika minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może
zmienić Wytyczne, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w celu uwzględnienia w nich Zasad
Zarządzania albo ich zmian.
Art. 29.
1. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego obejmują:
1) prawo pierwokupu nieruchomości, z wyłączeniem samodzielnych lokali mieszkalnych;
2) uprawnienie Spółki Celowej do nabywania oraz zamiany nieruchomości dla realizacji
celów określonych w ustawie;
3) uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw
rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu
Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach,
również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym;
4) uprawnienie Inwestora do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań
lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji, w szczególności
badań archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych;
5) uzgadnianie przez ministra właściwego do spraw transportu projektów studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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pierwokupu w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320). Do nieruchomości objętych prawem
pierwokupu na rzecz Spółki Celowej przepisów art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
3. Uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być
wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Pełnomocnika zawiadomienia o
zamiarze ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub zawarcia umów dzierżawy
lub najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, oraz umów, które pozwalają na
realizację inwestycji na takich nieruchomościach, również inwestycji o charakterze innym
niż budowlanym.
4. W przypadku zbiegu prawa pierwokupu określonego w niniejszej ustawie z prawem
pierwokupu określonym w przepisach odrębnych, pierwszym uprawnionym do wykonania
prawa pierwokupu jest Spółka Celowa.
5. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego przed:
1) rozpatrzeniem wniosku o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych,
2) sporządzeniem lub przystąpieniem do zawarcia umowy dzierżawy lub najmu
nieruchomości gruntowej oraz umowy, która pozwala na realizację inwestycji na
nieruchomości, również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym
- są obowiązani do zawiadomienia Pełnomocnika o tym zamiarze.
6. Umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oraz umowa,
która pozwala na realizację inwestycji na takiej nieruchomości, również inwestycji o
charakterze innym niż budowlanym, zawarta bez dokonania zawiadomienia lub przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, lub wbrew stanowisku Pełnomocnika, jest
nieważna z mocy prawa.
7. Uzgadnianie projektów aktów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, następuje na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922).
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1. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, które mogą zostać
ustanowione w planie rezerwacji obszaru inwestycji obejmują:
1) prawo pierwokupu nieruchomości, z wyłączeniem samodzielnych lokali mieszkalnych;
2) uprawnienie Spółki Celowej do nabywania oraz zamiany nieruchomości dla realizacji
celów określonych w ustawie;
3) uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw
rzeczowych, lub na zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu
Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach,
również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym;
4) uprawnienie Inwestora do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań
lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji, w tym badań
archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych;
5) uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw transportu projektów studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie spójności z celami ustawy;
6) zakaz wydawania pozwoleń na budowę;
7) zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu;
8) zakaz wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości;
9) zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach;
10) zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na
wykonywanie robót budowlanych na podstawie:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz.
784) i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
b) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378
i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780 i 784) i dotyczących lokalizacji linii kolejowej,
c) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i dotyczących zezwolenia na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
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skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz.
234, 784 i 922) i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji
towarzyszącej,
e) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 1 sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 777 i 784) i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
f) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 484 i 784) i
dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji,
g) ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz.
1537, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 784) i dotyczących lokalizacji inwestycji w
zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
h) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w
zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922) i dotyczących
lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych,
i) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w
sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 922).
2. Zakaz wydawania pozwolenia na budowę stosuje się odpowiednio do zgłoszeń
budowlanych dotyczących budowy budynku. W takim przypadku organ administracji
architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw wobec zgłoszenia.
3. Wojewoda, po uzyskaniu opinii Pełnomocnika, może udzielić zgody na zwolnienie z
zakazów określonych w ust. 1 pkt 6-10, biorąc pod uwagę wymogi prawidłowego
przygotowania, realizacji oraz funkcjonowania Inwestycji.
4. W przypadku zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 6-10, od decyzji wojewody
przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. Przepisy art. 29 ust. 2-6 i art. 30 stosuje się odpowiednio.

Art. 129.
1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 10 oraz w art. 11
ust. 3, na lata 2018-2027 wynosi 30 mln zł, z tym że w roku:
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- 13 1) 2018 - 12 mln zł;
2) 2019 - 2 mln zł;
3) 2020 - 2 mln zł;
4) 2021 -2 mln zł;
5) 2022 - 2 mln zł;
6) 2023 - 2 mln zł;
7) 2024 - 2 mln zł;
8) 2025 - 2 mln zł;
9) 2026 - 2 mln zł;
10) 2027 - 2 mln zł.
2. Przeznaczenie wydatków określa się jako:
1) w roku 2018 - kwota 10 mln zł na utworzenie Spółki Celowej, kwota 2 mln zł na obsługę
Pełnomocnika;
2) w latach 2019-2027 - kwoty 2 mln zł rocznie na obsługę Pełnomocnika.
3. W przypadku gdy wysokość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego
wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent
środków zmniejsza wysokość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością tego limitu a kwotą przekroczenia
wydatków.
4. W przypadku gdy wysokość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem
finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
5. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3,
jest minister właściwy do spraw transportu.
6. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa
w ust. 1, jest minister właściwy do spraw transportu.
7. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie wydatków, o których
mowa w ust. 1.
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