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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 22 lipca 2022 r. 

 

o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego 

 

(druk nr 775) 

 

 

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1317) 

Art.  4. 

[1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie stosuje się 

do: 

1) (uchylony); 

2) przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze"; 

3) (uchylony); 

4) (uchylony).] 

2. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie stosuje się 

do: 

1) banków; 

2) (uchylony); 

3) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Promieniotwórczych". 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2204, z 2021 r. poz. 1177 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 872 i 1374) 

 

Art.  36
1
. 

1. Akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. 

2. Akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca 

interes prawny oraz notariusz. 
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3. Nie wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli 

dokumenty te stanowią podstawę wpisu. 

4. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie 

osób mających interes prawny lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu 

administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego. 

[5. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się także na 

żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie ustawowo realizowanych 

zadań.] 

<5. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się także 

na żądanie: 

1) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie ustawowo realizowanych 

zadań; 

2) Spółki Celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. 

poz. 807, 1079, 1390 i …), w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 17 tej 

ustawy; 

3) PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej w celu wykonywania zadań 

związanych z realizacją Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których 

mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; 

4) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie ustawowo 

realizowanych zadań.> 

Art.  36
4
. 

1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

2. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 
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posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

6. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1) sądy; 

2) prokuratura; 

2a) minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3) (uchylony); 

4) organy celne; 

5) administracyjne organy egzekucyjne; 

6) organy podatkowe; 

7) komornicy sądowi; 

7a) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego; 

8) Policja; 

9) Najwyższa Izba Kontroli; 

10) Straż Graniczna; 

11) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12) Agencja Wywiadu; 

13) Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14) Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15) Służba Wywiadu Wojskowego; 

16) Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17) Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; 

18) notariusze; 

19) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

20) Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 
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21) Żandarmeria Wojskowa; 

22) Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich; 

23)  organy Krajowej Administracji Skarbowej; 

24)Krajowy Zasób Nieruchomości; 

25)  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie związanym z realizacją zadań 

określonych w rozdziale 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 

Gwarancyjnym; 

<25a) Spółka Celowa, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym, w zakresie realizacji zadań wymienionych 

w art. 17 tej ustawy; 

25b) PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w celu wykonywania zadań 

związanych z realizacją Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których 

mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; 

25c) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;> 

26)  minister właściwy do spraw informatyzacji. 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 

10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1) podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2) nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3) nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 

11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

http://lex.senat.pl/#/document/19125014?unitId=roz(8)&cm=DOCUMENT


- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 

1) posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych 

oraz daty ich uzyskania; 

2) posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed wykorzystaniem 

uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3) jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4) po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 

15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, bez 

konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, bez prawa 

udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2) tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 

3) wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we 

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4) tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5) tryb przeglądania księgi wieczystej, 
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6) cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi 

w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

7) warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 

8) tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1043) 

Art.  3. 

1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli 

obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw 

pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów 

zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw; 

3) (uchylony); 

4) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego; 

4a) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego planu kapitałowego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342); 

5) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka 

otwartego funduszu emerytalnego; 

6) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym 

oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego; 

http://lex.senat.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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7) nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432 i 619) [.] <;> 

<8) nabycie nieodpłatnej renty, o której mowa w art. 29c ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 

807, 1079, 1390 i …).> 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1990) 

Art.  40b. 

1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za: 

[1) umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS 

umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego 

dalej "ASG-EUPOS";] 

2) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego; 

3) (uchylony); 

4) wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres; 

5) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych 

oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w 

ewidencji gruntów i budynków; 

6) uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

[1a. Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług systemu "ASG-EUPOS": 

1) w zakresie opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych; 

2) podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie - w 

celach edukacyjnych; 

3) Ministrowi Obrony Narodowej - w celu realizacji zadań w zakresie obronności 

państwa.] 

<1a. Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego 

systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy 

geodezyjnej.> 

2. Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i 

wydawane na żądanie: 

http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(40(a))&cm=DOCUMENT
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1) prokuratury; 

2) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa; 

3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich 

ustawowych zadań; 

4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z 

ich działaniami mającymi na celu: 

a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego w księdze wieczystej, 

b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego, 

c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 

Skarbu Państwa; 

5) Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu 

regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11, 223 i 1551), oraz zbycie lub 

udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu. 

 

Art.  40e. 

1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie 

Obliczenia Opłaty, który zawiera: 

1) nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument; 

2) identyfikator i datę, odpowiednio: 

a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo 

b) wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, albo 

[c) wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu "ASG-EUPOS", 

albo] 

d) zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, albo 

e) wniosku o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń 

sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji 

gruntów i budynków, podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do 

takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów, albo 

f) wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

http://lex.senat.pl/#/document/18624335?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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3) nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu lub 

czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, a także oznaczenia pozycji w 

odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy; 

4) wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz 

współczynników korygujących; 

5) kwotę opłaty; 

6) datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby. 

1a. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego 

uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, 2, 5 i 6, oraz powierzchnię obszaru objętego tym zgłoszeniem lub jego 

uzupełnieniem. 

1b) W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego 

uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty wystawia się nie później niż w dniu 

roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia. 

2. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu 

teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

ZAŁĄCZNIK 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH 

JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW 

KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A 

TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY, W TYM 

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ 

 

1. Stawki podstawowe, zwane dalej "Sp", oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy 

ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których 

mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 5 i 6, określają tabele nr 2, 3, 6-14 i 16. 

1a. Zasady ustalania opłaty za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem 

prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, określa tabela nr 16a. Zakres wykonywanych 

prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego 

powierzchnia jest większa od zera. 

1b. W przypadku uzupełnienia zgłoszenia prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, 

wysokość należnej opłaty ustala się z uwzględnieniem treści zgłoszenia prac po jego 
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uzupełnieniu. W przypadku gdy wysokość opłaty ustalona zgodnie ze zdaniem pierwszym 

jest wyższa od wniesionej opłaty, wykonawca prac geodezyjnych dopłaca różnicę. 

1c. Opłaty, o których mowa w ust. 1a i 1b, obejmują koszty udostępniania materiałów zasobu 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przygotowania materiałów zasobu w 

formie wydruku, jeżeli materiały te nie są możliwe do udostępnienia za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

1d. Na prośbę wykonawcy prac geodezyjnych złożoną wraz ze zgłoszeniem prac lub jego 

uzupełnieniem materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu 

opłaty za przygotowanie tych materiałów. Opłata za wydruk jest ustalana zgodnie z tabelą 

nr 16 lp. 1. 

1e. W przypadku wysyłania pod wskazany adres materiałów zasobu udostępnianych w 

związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem stosuje się opłaty określone w ust. 

14. 

[2. Zasady ustalania wysokości opłaty za usługi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS 

określa tabela nr 17.] 

3. Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące: 

1) (uchylony); 

2) CL - ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu; 

3) LR - ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów 

zasobu; 

4) SU - ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu; 

5) PD - w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część 

materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa, 

6) AJ - w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne 

lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału; 

7) T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług 

sieciowych. 

4. Współczynnik CL przybiera wartości: 

1) 1,0 - gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb 

własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci 

Internet, lub gdy dane rejestru cen nieruchomości są udostępniane rzeczoznawcom 

majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości; 
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2) 2,0 - gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla dowolnych 

potrzeb; 

3) 0,1 - w przypadku każdego kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci 

uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5; 

5. (uchylony). 

6. W przypadku jednorazowego udostępniania materiałów zasobu współczynnik SU stosuje 

się w wysokości: 

1) 1,0 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu na zewnętrznym nośniku danych 

elektronicznych lub w postaci plików danych przekazywanych drogą elektroniczną 

albo w postaci drukowanej; 

2) 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej za 

pomocą usług sieciowych. 

7. Współczynnika SU nie stosuje się przy obliczaniu wysokości opłaty za okresowy dostęp do 

materiałów zasobu. 

8. Współczynniki LR, PD oraz AJ przyjmują wartości określone w tabelach nr 2, 3, 6-14 i 16. 

9. (uchylony). 

10. Stawki podstawowe określone w tabelach nr 2, 3, 6-14, 16 i 17 oraz opłaty zryczałtowane 

określone w tabeli nr 16a uwzględniają koszty nośników danych elektronicznych w 

przypadku, gdy łączna wielkość udostępnianych materiałów zasobu nie przekracza 4 GB 

oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej. 

11. W przypadku gdy łączna wielkość udostępnianych materiałów zasobu wynosi od 4 GB do 

20 GB, pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł za użycie nośników danych 

elektronicznych. 

12. Opłaty, o której mowa w ust. 11, nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych 

elektronicznych dostarczy wnioskodawca. 

13. Materiały zasobu, których łączna wielkość przekracza 20 GB, mogą być udostępniane po 

dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych elektronicznych. 

14. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za 

przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia 

Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu przepisów prawa pocztowego. 

15. W Dokumencie Obliczenia Opłaty sumę należnych opłat wykazuje się po zaokrągleniu jej 

do pełnych dziesiątek groszy. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że: 
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1) mniej niż 5 groszy pomija się; 

2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy. 

16. W przypadku gdy współczynnik korygujący LR określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 6), 10 

(lp. 2, 5-18, 22), 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1 i 2) ma wyłącznie wartość 1,0 (niezależnie od 

liczby jednostek rozliczeniowych), wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu 

(Wop) oblicza się według wzoru: 

Wop = Sp x Ljr x CL x SU x PD x AJ, 

gdzie Ljr jest liczbą jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu. 

17. W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 7, 8, 10 (lp. 1), 13 (lp. 3) lub 

16 (lp. 6) przybiera wartość 

- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1; 

- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1, 

a Ljr: 

1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się według wzoru określonego w ust. 16, 

2) jest większa niż L1, Wop oblicza się według wzoru: 

Wop = Sp x [L1 + (Ljr - L1) x LR1] x CL x SU x PD x AJ. 

18. W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20), 12 

lub 13 (lp. 1, 2) przybiera wartość: 

- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1; 

- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1 i nie większej od L2; 

- LR2 - dla dowolnej liczby jednostek rozliczeniowych większej od L2, 

a Ljr: 

1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się według wzoru określonego w ust. 16; 

2) Ljr jest większa niż L1 i nie większa niż L2, Wop oblicza się według wzoru 

określonego w ust. 17 pkt 2; 

3) jest większa niż L2, Wop oblicza się według wzoru: 

Wop = Sp x [L1 + (L2 - L1) x LR1 + (Ljr - L2) x LR2] x CL x SU x PD x AJ. 

19. W przypadku gdy Ljr jest mniejsza niż 1, do obliczenia wysokości opłaty przyjmuje się 1. 

19a. Do obliczenia opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów i wyrysów z operatu 

ewidencyjnego, o których mowa w tabeli nr 11, oraz za czynności urzędowe, o których 

mowa w tabeli nr 16 lp. 5 i 6, stosuje się odpowiednio wzory zawarte w ust. 16 i 17 z 

pominięciem współczynnika CL. 

20-23. (uchylone). 
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UWAGA: pominięto Tabelę 1 – 16 a 

[Tabela nr 17 

Usługi systemu teleinformatycznego "ASG-EUPOS" 

Lp. Nazwa usługi 
Jednostka 

rozliczeniowa 

Stawka 

podstawowa 

(Sp) 

Wartość współczynnika T 

1. 

Udostępnianie danych 

korekcyjnych 

sieciowych (RTN) 

1 rok 

udostępniania 

usługi 

1500,0 zł 

T przyjmuje wartość: 

1) 1,0 - jeżeli usługa świadczona 

jest przez okres 1 roku; 

2) 0,54 - jeżeli usługa 

świadczona jest przez okres 6 

miesięcy; 

3) 0,12 - jeżeli usługa 

świadczona jest przez okres 1 

miesiąca; 

4) 0,036 - jeżeli usługa 

świadczona jest przez okres 1 

tygodnia. 

2. 

Udostępnianie danych 

korekcyjnych z 

pojedynczej stacji 

referencyjnej (RTK) 

1 rok 

udostępniania 

usługi 

700,0 zł 

3. 

Udostępnianie danych 

korekcyjnych 

różnicowych (DGPS) 

1 rok 

udostępniania 

usługi 

300,0 zł 

4. (uchylona)   
 

5. (uchylona)   

Wysokość opłaty za usługi, o których mowa w lp. 1-3, oblicza się według wzoru: Wop = Sp × 

T.] 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1128, z późn. zm.) 

Art.  21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1) (uchylony); 

2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16794311_art(21)_1?pit=2022-08-02
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3)  otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych 

wydanych na podstawie tych przepisów, oraz otrzymane odszkodowania lub 

zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), z wyjątkiem: 

a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników, 

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 

opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 

g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe; 

3a) odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za 

nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 

niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b) inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody 

sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16794311_art(21)_2?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16794311_art(21)_3?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(9)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16794311_art(21)_4?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16794311_art(21)_5?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16794311_art(21)_6?pit=2022-08-02
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3c)  odszkodowania w postaci renty przyznane na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, otrzymane przez 

poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy 

zarobkowej albo którego potrzeby zwiększyły się lub widoki powodzenia na 

przyszłość zmniejszyły, oraz odszkodowania w postaci renty przyznane na podstawie 

przepisów prawa cywilnego w razie spowodowania śmierci poszkodowanego, 

otrzymane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 1509), a także miesięczne świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, o 

których mowa w art. 7533 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm. 71 ); 

3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

3e) sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z 

2019 r. poz. 1349); 

4) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

4a)  kwoty świadczeń kompensacyjnych wypłacanych z Funduszu Kompensacyjnego 

Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64); 

5) (uchylony); 

5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z 

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6) (uchylony); 

6a) wygrane w: 

http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(446)par(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(7533)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16794311_art(21)_8?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/document/17119205?unitId=art(12)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17507739?unitId=art(17(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
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a) grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 

loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

b) grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach 

bingo pieniężne i grach bingo fantowe 

– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b) (uchylony); 

7) odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie 

przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne 

otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe 

otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze 

otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

8b) jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329); 

8c)  rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o 

rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270); 

8d)  dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 

1901 i 2270); 

9) jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków 

zawodowych; 

9a) zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; 

10) wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do 

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 
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10a) wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 

11) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 

wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

  11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter 

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

  11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów 

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 

bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12) (uchylony); 

  12a) (uchylony); 

13) ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 

14) kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 

w którym nastąpiło przeniesienie; 

14a) wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez 

pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 

694 i 720); 

15) świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

a)  służby wojskowej innej niż zawodowa służba wojskowa, z wyjątkiem uposażeń 

żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, 
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b) służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16) diety i inne należności za czas: 

a) podróży służbowej pracownika, 

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem 

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez 

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13; 

17) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

17a) kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych; 

18) dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do 

wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w 

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 

pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

kwoty 500 zł; 

20) część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w 

którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej 

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z 

zastrzeżeniem ust. 15; 
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  20a) (uchylony); 

21) (uchylony); 

22) (uchylony); 

23) (uchylony); 

  23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

a) stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży 

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było 

otrzymywane stypendium, 

b) ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa 

w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach 

akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 

  23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów 

stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, 

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - 

do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, 

jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest 

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; 

przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich używanych do przewozu ładunku lub 

pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym 

wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy 

wykonywanej na: 

a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez 

holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską, 
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b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą 

morską; 

24)  świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub 

świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 

ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 

156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006), oraz środki 

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części 

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; 

25) ryczałt energetyczny dla kombatantów; 

  25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 oraz z 2021 r. poz. 794); 

  25b) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom 

uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych (Dz. U. z 2020 r. poz. 684 oraz z 2021 r. poz. 794); 

25c) świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578 

oraz z 2021 r. poz. 353 i 794); 

25d) świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 

2529); 

26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy 

związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 
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b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 

zł; 

26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze 

środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym; 

26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, 

otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do 

tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej; 

27) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: 

a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych 

funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy 

aktywności, 

b) doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich 

członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego; 

28) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w 

nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie 

dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym 

odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny; 

28a)  przychody uzyskane z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego, o którym mowa w art. 

3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954): 

a) muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 902 oraz z 2021 r. poz. 1641) będącemu instytucją kultury, o której 

mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), lub 

b) bibliotece w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1479); 

29) przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o 

gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 
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uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia 

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu; 

29a) przychody uzyskane z tytułu: 

a) odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 764), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania 

wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego 

odszkodowania, 

b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

<29aa) przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego zgodnie z art. 58 

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

2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i …) oraz z tytułu sprzedaży 

nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, o 

którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym 

Porcie Komunikacyjnym, lub sprzedaży nieruchomości na szczególnych 

zasadach, określonych w art. 29b ust. 1 pkt 2 tej ustawy; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16794311_art(21)_21?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/document/16907073?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16907073?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16907073?unitId=art(13(h))ust(4)&cm=DOCUMENT
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nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania 

wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co 

najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia 

nieruchomości; 

29ab) przychody z tytułu renty, o której mowa w art. 29c ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; nie dotyczy to przypadków, gdy 

właściciel nieruchomości, o której mowa w tym przepisie, nabył jej własność w 

okresie 2 lat przed zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od 

wysokości ceny zbycia nieruchomości;> 

UWAGA: pominięto pkt 29b – 156 oraz ust. 1a – 48  

 

 

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, 1270 i 1370) 

 

Art.  5. 

1. Skarb Państwa powierza Krajowemu Ośrodkowi wykonywanie prawa własności i innych 

praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2. 

2. Krajowy Ośrodek, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, 

wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób 

trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami 

obowiązki publicznoprawne. 

3. Krajowy Ośrodek wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem 

Skarbu Państwa powierzonym Krajowemu Ośrodkowi po zlikwidowanym państwowym 

przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki wynikające z 

decyzji administracyjnych. 

[4. Mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek ze środków własnych, w celu zapewnienia 

funkcjonowania biura Krajowego Ośrodka, zwanego dalej "Centralą", i oddziałów 

terenowych Krajowego Ośrodka, stanowi jego własność.] 

<4. Mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek ze środków własnych stanowi jego 

własność.> 
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5. Wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa z udziałów i akcji w 

spółkach wykonuje Krajowy Ośrodek. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) nie stosuje się. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji 

wykonuje Krajowy Ośrodek, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie spółek w postępie 

biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt 

gospodarskich. 

7. Zbycie akcji lub udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 6, wymaga zgody Rady 

Ministrów. 

8. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym 

ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów 

państwowych Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych wykonywanie praw 

z akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 5. 

9. Z dniem przejęcia przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych 

przekazanych na podstawie ust. 8 praw z akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 5, 

prawa z tych akcji lub udziałów stają się mieniem Skarbu Państwa niewchodzącym w 

skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

 

Art.  20. 

1. Krajowy Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową Zasobu odrębnie od własnej gospodarki 

finansowej. 

2. Krajowy Ośrodek sporządza projekt rocznego planu finansowego Zasobu. 

3. Projekt rocznego planu finansowego Zasobu zatwierdza minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w 

trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

4. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na finansowanie 

obciążających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie, a także zadań określonych 

przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(49)ust(2)&cm=DOCUMENT
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5. W projekcie rocznego planu finansowego Zasobu ustala się limit wydatków 

przeznaczonych na funkcjonowanie [Centrali]  <biura Krajowego Ośrodka> i 

oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, w wysokości równej planowanym kosztom 

funkcjonowania powiększonym o dodatnią różnicę planowanych wydatków majątkowych 

i planowanej amortyzacji, a także wydatków przeznaczonych na realizację zadań 

określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku 

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. Nadwyżkę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, Krajowy Ośrodek przekazuje w danym roku obrotowym w formie zaliczek 

kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu, w terminie 

30 dni po zakończeniu kwartału. Wpłata zaliczki za IV kwartał następuje w terminie do 

dnia 10 grudnia danego roku obrotowego. Rozliczenie roczne zobowiązania następuje w 

terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała. 

5d. W planie finansowym Zasobu określa się wysokość środków finansowych na realizację 

zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 234). 

5e. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, w ramach limitu wydatków, o których 

mowa w ust. 5, może w imieniu i na rzecz Krajowego Ośrodka udzielać zamówień 

publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, związane 

wyłącznie z działalnością tego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka. 

5f. W przypadku, o którym mowa w ust. 5e, do dyrektora oddziału terenowego Krajowego 

Ośrodka stosuje się odpowiednio przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące 

kierownika zamawiającego. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności odrębność tworzenia i 

funkcjonowania funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2, od funduszy 

własnych Krajowego Ośrodka, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 

2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, oraz zabezpieczenie środków na 

realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 

http://lex.senat.pl/#/document/18581754?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(22)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17023270?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17074707?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18581754?unitId=art(13)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18224481?cm=DOCUMENT
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rolnego oraz ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2097). 

Art.  23c. 

 W roku 2022 kwoty 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu, ustalonej na dzień 

31 grudnia 2021 r., pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy 

Ośrodek, nie wpłaca się do budżetu państwa i przeznacza się na zadania wynikające z: 

1) art. 24 ust. 10 w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w 

tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie 

produktów rolnych; 

[2) art. 32a ust. 1 w zakresie nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, 

nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części 

przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa;] 

<2) art. 32a ust. 1 w zakresie obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach 

prawa handlowego oraz nabywania nieruchomości lub ich części oraz 

przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego, na własność Skarbu Państwa;> 

3) art. 4b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w 

zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy 

struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność 

Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli wymaga tego 

realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania 

instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów 

wiejskich. 

Art.  24. 

1. Krajowy Ośrodek gospodaruje Zasobem w drodze: 

1) w pierwszej kolejności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na 

powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w 

rozdziałach 6 lub 8, z wyłączeniem nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej 

niż 1 ha oraz nieruchomości rolnych przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym 

planie odbudowy na cele inne niż rolne, a w przypadku braku miejscowego planu - na 

cele niezwiązane z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni 

http://lex.senat.pl/#/document/17216947?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
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produkcyjnej, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy; 

2) oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub 

fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8 i 9; 

[3) wniesienia mienia lub jego części do spółki prawa handlowego;] 

<3) wniesienia mienia lub jego części do spółki prawa handlowego, w szczególności 

Spółki Celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. 

poz. 807, 1079, 1390 i …), oraz spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, 

której powierzono zadania związane z gospodarowaniem Zasobem, o którym 

mowa w art. 2 pkt 13 tej ustawy;> 

4) oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu 

gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25; 

5) przekazania w zarząd; 

6) zamiany nieruchomości. 

1a. Krajowy Ośrodek reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania 

regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych 

związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Krajowy 

Ośrodek zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie 

Krajowego Ośrodka. 

3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo 

przypadkach odłogowane. 

4. Na wniosek Krajowego Ośrodka, właściwy ze względu na miejsce położenia 

nieruchomości starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje 

nieodpłatnie, w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty 

wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się odpowiednio. 

4a. (uchylony). 

5. Za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, nieruchomości wchodzące w skład 

Zasobu Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność: 

1) jednostce samorządu terytorialnego: 
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a) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 

lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812), 

b) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764), 

c)  na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących 

wykonywaniu zadań realizowanych przez te jednostki - pod warunkiem że jest to 

zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

2) (uchylony); 

3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były 

pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości rolne 

o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa w 

przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88). 

5a. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa w ust. 5: 

1) przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia nieruchomości, zbył lub przeznaczył tę 

nieruchomość na inne cele niż określone w umowie, 

2) w okresie 10 lat od dnia nabycia nieruchomości nie wykorzystał jej na cele określone w 

umowie 

- Krajowy Ośrodek występuje do tego nabywcy z żądaniem zwrotu aktualnej wartości 

pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1, 

natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3 Krajowemu Ośrodkowi zwrot taki 

przysługuje, o ile Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku 

zamiaru zbycia gruntu przez osoby wymienione w ust. 5 pkt 3 Lasom Państwowym 

http://lex.senat.pl/#/document/17636533?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16907073?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18174842?cm=DOCUMENT
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przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w 

przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

5aa. Krajowy Ośrodek może odstąpić od żądania, o którym mowa w ust. 5a, w przypadku 

gdy: 

1) nieruchomość zostanie wykorzystana przez jednostkę samorządu terytorialnego na inny 

cel niż określony w umowie, jeżeli cel ten mieści się w zakresie określonym w ust. 5 

pkt 1 lub 

2) nieruchomość zostanie przekazana na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) 

nieodpłatnie, albo za odpłatnością stanowiącą równowartość poniesionych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego udokumentowanych nakładów na przekazaną 

nieruchomość, lub 

3) nastąpi zwrot do Zasobu nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego 

przekazania. 

5b. (uchylony). 

5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i 

wojewódzkie, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi oraz grunty przeznaczone na 

te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 

miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać 

na własność jednostce samorządu terytorialnego. 

5d. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może bez 

przeprowadzenia przetargu, w drodze umowy, wydzierżawić lub wynająć nieruchomości 

wchodzące w skład Zasobu: 

1) jednostce samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 

miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy na cele związanie z realizacją i rozbudową obiektów 

użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym 

realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego; 

2) państwowej osobie prawnej na cele związane z realizacją jej zadań statutowych. 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
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6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne, 

wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Krajowy Ośrodek może w 

drodze umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom 

prowadzącym działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i 

komunalnych może nastąpić nieodpłatnie. 

7. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu przeznaczone na drogi krajowe stają się 

nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustanowienie trwałego 

zarządu wojewoda stwierdza w drodze decyzji. Decyzja wojewody stanowi podstawę 

wpisu do księgi wieczystej i jest podstawą wykreślenia nieruchomości z ksiąg 

rachunkowych oraz przekazania tych nieruchomości przez Krajowy Ośrodek protokołem 

zdawczo-odbiorczym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

7a. (uchylony). 

7b. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w 

trwały zarząd na czas nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury 

fizycznej, na jego wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i 

przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012. Decyzja Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka stanowi podstawę do 

wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jej 

protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej. 

7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o: 

1) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1079) wydanym na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej 

ustawy; 

2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych wydaną na rzecz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie lub urzędu morskiego. 

http://lex.senat.pl/#/document/17529587?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17529587?unitId=art(28)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17636533?cm=DOCUMENT
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8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6. 

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić: 

1) warunki i procedurę dokonywania zamiany; 

2) warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny 

stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym 

rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie 

większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych; 

3) warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany gruntu. 

10. Środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu, Krajowy Ośrodek może 

przeznaczać na wsparcie przedsięwzięć mających na celu: 

1) rozwój obszarów wiejskich; 

2) działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu; 

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu; 

4) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu; 

5) upowszechnianie postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin 

uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, w tym na działania promocyjne, 

informacyjne oraz edukacyjne. 

11. Wsparcia, o którym mowa w ust. 10, udziela się w formie pożyczek, poręczeń, gwarancji 

kredytowych lub bezzwrotnej pomocy finansowej. 

12. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 11, jest udzielana na podstawie 

umowy i może dotyczyć: 

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury 

technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44, 

bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego; 

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, 

seminariów i konkursów w zakresie zadań Krajowego Ośrodka; 

3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na 

podstawie ust. 6, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu 

technicznego; 

4)  przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz 

działalności z zakresu kultury fizycznej i zdrowia publicznego na obszarach wiejskich; 
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5)  wsparcia działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze umacniania i 

doskonalenia hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, 

ochrony środowiska, a także zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym 

miejscowym zagrożeniom na obszarach wiejskich. 

12a.   Umowa, o której mowa w ust. 12, zawiera co najmniej postanowienia określające: 

1) przeznaczenie pomocy finansowej; 

2) wysokość pomocy finansowej oraz termin i sposób jej przekazania; 

3) termin wykorzystania pomocy finansowej; 

4) termin i sposób rozliczenia pomocy finansowej; 

5) uprawnienia Krajowego Ośrodka do kontroli realizacji przedsięwzięcia, w 

szczególności kontroli finansowej oraz wglądu do dokumentacji beneficjenta 

dotyczącej przedsięwzięcia; 

6) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

w tym zasady zwrotu pomocy finansowej nienależycie wykorzystanej; 

7) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy; 

8) zobowiązanie beneficjenta do umieszczenia informacji o uzyskaniu pomocy finansowej 

z Krajowego Ośrodka; 

9) zobowiązanie do przechowywania dokumentacji przez okres co najmniej 5 lat, licząc 

od daty wykorzystania pomocy finansowej. 

13. Wsparcie, o którym mowa w ust. 10, udzielane podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą lub podmiotom prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie, ma 

charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 

z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), jeżeli 

podmiot ubiegający się o wsparcia, wraz z wnioskiem o jego udzielenie, przedstawi: 

1) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), oraz 

http://lex.senat.pl/#/document/68385111?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68385112?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17099047?unitId=art(37)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17099047?unitId=art(37)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17099047?unitId=art(37)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy 

wymienionej w pkt 1. 

14. Przy przeznaczaniu nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na cele związane z 

realizacją inwestycji, w szczególności w zakresie budownictwa mieszkaniowego, 

Krajowy Ośrodek może prowadzić działania podnoszące walory gospodarcze tych 

nieruchomości, w tym działania, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości 

do realizacji tych inwestycji, w szczególności przez scalenie, wymianę lub podział 

nieruchomości. 

Art.  29. 

1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej w sposób określony w 

ustawie, z zastrzeżeniem art. 17a ust. 1, art. 17b ust. 4 i art. 42, przysługuje: 

1) (uchylony); 

2) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której 

użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 

z dniem 31 grudnia 1993 r.; 

3) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co 

najmniej trzech lat; 

4) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości: 

a) położonych w granicach zarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej lub 

b) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele 

przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na 

których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 

2021 r. poz. 2105), wykonuje on zadania określone w tej ustawie, z wyłączeniem 

nieruchomości, o których mowa w lit. a, położonych w granicach niezarządzanej 

przez niego specjalnej strefy ekonomicznej. 

1a. (uchylony). 

1aa. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dolicza się: 

1) okres umowy dzierżawy, z przedmiotu której wyłączono całość lub część gruntów - w 

przypadku wydzierżawienia na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 6 lub 7; 

2) okres dzierżawy dotychczasowego dzierżawcy - w przypadku zmiany dzierżawcy 

dokonanej na podstawie art. 39c. 

http://lex.senat.pl/#/document/17099047?unitId=art(37)ust(2(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18728581?unitId=art(5)ust(3)&cm=DOCUMENT
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1b. Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, następuje po cenie ustalonej zgodnie z 

art. 30. 

1c. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, do której nabycia przysługuje 

pierwszeństwo osobie wymienionej w ust. 1, Krajowy Ośrodek zawiadamia na piśmie tę 

osobę, podając cenę nieruchomości oraz termin złożenia wniosku o nabycie na warunkach 

podanych w zawiadomieniu, z tym że termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. 

1d. Osoby, o których mowa w ust. 1, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, 

jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie po cenie określonej w 

zawiadomieniu. 

1e. Przy doręczaniu zawiadomień stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

1f. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się 

kolejność wymienioną w ust. 1. 

1g. W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się art. 596-602 i art. 695 § 2 11  Kodeksu 

cywilnego. 

1h. Nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana bez przetargu, jeżeli może 

poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność 

osoby chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być 

zagospodarowana samodzielnie. 

2. Nieruchomości, które nie zostały sprzedane na zasadach określonych w przepisach ust. 1, 

art. 17a i art. 42 albo co do których przepisy te nie mają zastosowania, podlegają 

sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja), z tym że nieruchomości 

rolne o powierzchni od 1 ha oraz nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na użytkowanie rolnicze, a w przypadku braku 

miejscowego planu objęte ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy określającymi kierunki i zasady kształtowania 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie 

przetargu, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b. 

3. Krajowy Ośrodek może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert) na 

sprzedaż nieruchomości rolnych, w którym: 

1) mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b; 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(596)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(695)par(2)&cm=DOCUMENT
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2) nieruchomość rolna jest nabywana za cenę w wysokości wartości tej nieruchomości, 

określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o 

gospodarce nieruchomościami, powiększoną o koszty przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży; 

3) kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności: 

a) odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu, 

b) powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu, 

c) intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta. 

3a. W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu, Krajowy Ośrodek, ogłaszając kolejne 

przetargi, może ustalić niższą cenę wywoławczą, nie niższą jednak niż połowa ceny 

ustalonej według zasad określonych w art. 30. Jeżeli kolejny przetarg nie doprowadzi do 

wyłonienia osoby nabywcy, Krajowy Ośrodek może sprzedać nieruchomość bez przetargu 

za cenę nie niższą niż cena wywoławcza ostatniego przetargu. 

3b. Krajowy Ośrodek może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie: 

1) rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, 

zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce 

zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do 

przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub 

2) osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju 

rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, 

lub 

3) pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 

zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 

4) rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości 

niezbędne na cele publiczne, lub 

5) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 

6) repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej 

nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub 

7) spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do 

pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej [.] 

<;> <lub> 
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<8) rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, 

którzy zbyli nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub 

Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym lub zostali wywłaszczeni na cele określone 

w tej ustawie, oraz osoby, które utraciły status rolnika indywidualnego w wyniku 

zbycia nieruchomości na cele określone w tej ustawie lub zostały wywłaszczone 

na te cele.> 

3ba. W przetargach ograniczonych skierowanych do podmiotów, o których mowa w ust. 3b, 

nie może uczestniczyć podmiot, który: 

1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha 

użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków 

rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na 

cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, lub 

2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 

2, lub 3, lub 

3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 ust. 1, na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka posiadał udziały 

lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości 

rolnych lub w spółce zależnej lub dominującej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz 

z 2021 r. poz. 2052), w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem: 

a) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 

355, 680, 1505, 1595 i 2140), 

b) akcji lub udziałów w spółce, będącej grupą producentów rolnych, o której mowa w 

ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 

oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026 oraz z 2021 r. poz. 1603). 

3bb. Krajowy Ośrodek może organizować przetargi, o których mowa w ust. 3b, w których 

oprócz: 

1) rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, może uczestniczyć również 

osoba, która nie spełnia jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17220859?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16885623?cm=DOCUMENT
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prowadzenia gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju 

rolnego, w przypadku gdy osoba ta: 

a) w dniu ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 28 ust. 1, na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka ma nie więcej niż 40 lat lub 

b) realizuje warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy, o której mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020; 

2) osób, o których mowa w ust. 3b pkt 2, mogą uczestniczyć również osoby, którym pod 

warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową, o 

której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1371 oraz z 2021 r. poz. 904) albo w art. 3 ust. 

1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 

termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął. 

3bc W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które: 

1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 

wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, lub 

2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania 

Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są 

wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały 

nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka 

nieruchomości tych nie opuściły. 

http://lex.senat.pl/#/document/18174842?unitId=art(3)ust(1)pkt(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18174842?unitId=art(3)ust(1)pkt(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17340540?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18174842?unitId=art(3)ust(1)pkt(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18174842?unitId=art(3)ust(1)pkt(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
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3bd. Krajowy Ośrodek może zastrzec, że ten sam podmiot nie może brać udziału w więcej niż 

jednym przetargu, o którym mowa w ust. 3b, w przypadku gdy: 

1) w jednym z przetargów podmiot ten został wyłoniony jako kandydat na nabywcę oraz 

2) poszczególne przetargi zorganizowano w celu sprzedaży: 

a) wydzielonych przed przetargami części nieruchomości Zasobu lub 

b) kilku nieruchomości Zasobu znajdujących się na terenie jednego obrębu 

ewidencyjnego. 

<3be. Krajowy Ośrodek może zastrzec, że rolnik indywidualny albo osoba, która 

utraciła status rolnika indywidualnego, o których mowa w ust. 3b pkt 8, nie mogą 

brać udziału w więcej niż jednym przetargu określonym w ust. 3b pkt 8, w 

przypadku gdy w jednym z tych przetargów: 

1) rolnik ten albo osoba, która utraciła status rolnika indywidualnego, zostali 

wyłonieni jako kandydat na nabywcę albo 

2) małżonek tego rolnika albo osoby, która utraciła status rolnika indywidualnego, 

został wyłoniony jako kandydat na nabywcę.> 

3c. Jeżeli z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu związane są miejsca pracy na 

terenie gminy uznanej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu 12  za zagrożoną szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w razie 

zgłoszenia równorzędnych ofert, nabywcę ustala się, dokonując wyboru tego spośród 

oferentów, który gwarantuje zorganizowanie największej liczby miejsc pracy i utrzymanie 

ich przez okres co najmniej pięciu lat. 

3d. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na 

pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

3e. W przetargach, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli z 

zastrzeżeniem ust. 3f, wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonych w 

ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu. 

3f. Osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży 

nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości, zwalnia się z 

obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości 

potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia 
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kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia 

umowy. 

3g. Wadium nie podlega zwrotowi: 

1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę 

wywoławczą albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej ceny 

wywoławczej; 

2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy; 

3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności 

niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1, zawarcie umowy stało się 

niemożliwe. 

4. Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy 

odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości 

od Krajowego Ośrodka. 

5. (utracił moc). 

6. Osoba, która zgłosiła zamiar uczestniczenia w przetargu, może wnieść do dyrektora 

oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia w sprawie 

niedopuszczenia jej do przetargu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do 

uczestniczenia w tym przetargu, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka osób 

dopuszczonych do udziału w przetargu. Ogłoszenie zamieszcza się na co najmniej 3 dni 

przed dniem rozpoczęcia przetargu. 

7. Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka 

pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych 

czynności. 

8. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których 

mowa w ust. 6 i 7, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. 

9. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka: 

1) powtarza czynności przetargowe albo unieważnia przetarg - w przypadku 

uwzględnienia choćby jednego z zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 i 7; 

2) oddala zastrzeżenia - w przypadku ich nieuwzględnienia; 

3) pozostawia zastrzeżenia bez rozpoznania - w przypadku ich wniesienia po terminie, o 

którym mowa w ust. 6 i 7, albo przez osobę inną niż osoba, która zgłosiła zamiar 

uczestniczenia w przetargu, lub uczestnik przetargu. 
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10. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 9, doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i 

zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego 

Ośrodka. Uważa się, że rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 9, zostało doręczone 

osobie, która wniosła zastrzeżenie, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. 

11. Na rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 9, osobom, o których mowa w ust. 6 i 7, służy 

prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 

dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. 

12. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, Dyrektor Generalny Krajowego 

Ośrodka: 

1) utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka; 

2) zarządza powtórzenie czynności przetargowych przez dyrektora oddziału terenowego 

Krajowego Ośrodka albo unieważnia przetarg; 

3) pozostawia zastrzeżenia bez rozpoznania - w przypadku wniesienia zastrzeżeń po 

terminie, o którym mowa w ust. 11, albo przez osobę inną niż wskazana w ust. 6 i 7, 

albo w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt 3. 

13. Do obliczania terminów, o których mowa w ust. 6, 7 i 11, stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

14. Do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 9, przez dyrektora oddziału 

terenowego Krajowego Ośrodka albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora 

Generalnego Krajowego Ośrodka, albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, 

umowa sprzedaży nie może zostać zawarta. 

 

[Art.  32a. 

1. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wydaną na 

uzasadniony wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka może nabywać, a na 

wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - nabywa, odpłatnie albo nieodpłatnie 

akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego, nieruchomości lub ich części oraz 

przedsiębiorstwa lub zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego, na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań 

wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów 

wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
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2. Odpłatne nabycie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące akcji lub udziałów w spółkach prawa 

handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych 

części przedsiębiorstw, nie może nastąpić po cenie wyższej niż ustalona zgodnie z art. 30, 

pomniejszonej o kwotę równą wartości obciążeń nieruchomości.] 

 

<Art. 32a. 

1. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydaną na 

uzasadniony wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, może:  

1) obejmować lub nabywać, a na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju 

wsi – obejmuje lub nabywa, odpłatnie albo nieodpłatnie akcje lub udziały w 

spółkach prawa handlowego, 

2) nabywać, a na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – nabywa, 

odpłatnie albo nieodpłatnie nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstwa 

lub zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego 

– na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z 

polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia 

rolnictwa, aktywnej polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich oraz wspierania 

rozwoju sektora rolno-spożywczego. 

2. Odpłatne objęcie lub nabycie akcji lub udziałów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

następuje po cenie odpowiadającej wartości rynkowej tych akcji lub udziałów, 

uwzględniającej ich obciążenia. 

3. Odpłatne nabycie nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub 

zorganizowanych części przedsiębiorstw, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może 

nastąpić po cenie wyższej niż ustalona zgodnie z art. 30, pomniejszonej o kwotę 

równą wartości obciążeń nieruchomości.> 
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 

r. poz. 88) 

Art.  3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku; 

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 

jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową; 

3a) obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, 

[linia kolejowa] <droga kolejowa>, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia 

i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w 

ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable 
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zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym 

oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie 

stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. 

4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 

5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące 

maszty antenowe; 

5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym - należy przez to rozumieć wszelkie 

konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, 

rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na 

gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją 

radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i 

demontażu bez utraty wartości technicznej; 

6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego; 
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8) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 

niż użyto w stanie pierwotnym; 

9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki; 

10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

12) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu; 

14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

14a) mapie do celów projektowych - należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych 

w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990); 

14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - należy przez to rozumieć geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

http://lex.senat.pl/#/document/16793127?unitId=art(2)pkt(7(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793127?unitId=art(2)pkt(7(b))&cm=DOCUMENT
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15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

16) (uchylony); 

17) (uchylony); 

18) (uchylony); 

19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117); 

20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 

21) (uchylony); 

22) (uchylony); 

23) (uchylony). 

Art.  29. 

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30, budowa: 

1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 

zaprojektowane; 

1a)  wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m
2
, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a 

budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych 

inwestora; 

2) sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV. 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa; 

3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 

http://lex.senat.pl/#/document/16793127?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16890285?cm=DOCUMENT
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4) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, 

usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony 

Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem 

budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej; 

5) oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na dobę; 

6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m
3
; 

7) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie 

określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia 

rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

8) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do 

dna akwenu, do 2,50 m; 

9) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 

m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

10) kanalizacji kablowej; 

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1420) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów; 

13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 

poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków 

narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

14) wolno stojących: 

a) parterowych budynków gospodarczych, 

b) garaży, 

c) wiat 

- o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce 

nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

15) przydomowych: 

a) ganków, 

b) oranżerii (ogrodów zimowych) 

http://lex.senat.pl/#/document/17724218?cm=DOCUMENT
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- o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce 

nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

16)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy: 

a) do 35 m
2
, 

b) powyżej 35 m
2
, ale nie więcej niż 70 m

2
, przy rozpiętości elementów 

konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m 

- przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 

500 m
2 

powierzchni działki; 

17) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze 

do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących 

własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

18) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o 

powierzchni nieprzekraczającej 500 m
2
 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od 

naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i 

położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 

2000; 

19) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, 

sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

20) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

21) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; 

22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m
2
; 

23) przyłączy: 

a) elektroenergetycznych, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) azowych, 

e) cieplnych, 

f) telekomunikacyjnych 

- z zastrzeżeniem art. 29a; 
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24) kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595), w pasie drogowym w 

ramach przebudowy drogi; 

25) stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093), z 

wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

26) niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem; 

27) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

28) obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

29) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) płyt do składowania obornika, 

b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, 

c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m
3
 i wysokości nie 

większej niż 7 m, 

d) silosów na kiszonkę; 

30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m
3
; 

31)  stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m
2
 i 

nieprzekraczającej 5000 m
2
 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w 

całości na gruntach rolnych. 

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

budowa: 

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 

2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na działce, na której znajduje się 

budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym 

łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m
2
 

powierzchni działki; 

http://lex.senat.pl/#/document/16791834?unitId=art(4)pkt(15(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18683445?unitId=art(2)pkt(27)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18683445?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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3) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba tych 

obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni 

działki; 

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073); 

5) wiat przystankowych i peronowych; 

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących 

własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 

2000; 

7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z 

wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

8) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o 

powierzchni nieprzekraczającej 500 m
2
 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od 

naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i 

położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na 

obszarze Natura 2000; 

9) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

10) parkometrów z własnym zasilaniem; 

11) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12) przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m
2
; 

13) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m
2
; 

14) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych; 

15) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych 

umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 

wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

16) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

17) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

18) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 

podziemnych, 

http://lex.senat.pl/#/document/18057501?cm=DOCUMENT
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b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

19) obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach 

publicznych; 

20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m; 

21) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów 

używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i 

pomiarach geodezyjnych; 

22) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 

wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na 

terenach przeznaczonych na ten cel; 

23) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

24) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, 

przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz 

obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych 

przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z 

wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji 

bezpośredniego prowadzenia walki; 

25) obudowy ujęć wód podziemnych; 

26) punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

27) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, 

konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia: 

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych, 

b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych; 

http://lex.senat.pl/#/document/16791834?unitId=art(13(o))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16791834?unitId=art(20(g))ust(1)&cm=DOCUMENT
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28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów 

przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju 

usług o wysokości do 3 m włącznie; 

29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi 

sieciami: 

a) elektroenergetycznymi, 

b) wodociągowymi, 

c) kanalizacji sanitarnej, 

d) cieplnymi 

- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony 

Narodowej; 

30) naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do 

przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o 

pojemności do 5 m
3
; 

31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 

32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m
2
 i głębokości 

nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. 

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) przebudowie: 

a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania 

obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30, 

c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 

pkt 2 lit. a i e, 

[d) dróg, torów i urządzeń kolejowych,] 

<d) dróg, torów kolejowych i urządzeń z nimi związanych, torów tramwajowych i 

urządzeń z nimi związanych,> 

e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych 

niż 25 m, 

f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii 
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elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873); 

2) remoncie: 

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - 

w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; 

3) instalowaniu: 

a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i 

urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m, 

b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego, 

c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym, 

d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, 

e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) przebudowie: 

a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy 

przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2, 

c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 

d) urządzeń budowlanych; 

2) remoncie: 

a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: 

– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, 

– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie 

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, 

http://lex.senat.pl/#/document/18182244?cm=DOCUMENT
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b) urządzeń budowlanych; 

3) instalowaniu: 

a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i 

urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m, 

b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego, 

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych 

o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do 

urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 

kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony 

przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów 

Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 

d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji 

gazowych; 

4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. 

5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub 

robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19. 

7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane: 

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o 

pozwoleniu na budowę, 

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia 

http://lex.senat.pl/#/document/17497783?unitId=art(59)&cm=DOCUMENT
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- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy 

dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 

polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów 

antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 

podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576). 

 

Art.  82. 

1. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy 

określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów. 

2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem 

ust. 3 i 4, jest starosta. 

3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w 

stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót 

budowlanych: 

1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na 

innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; 

2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych 

obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z 

obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych; 

3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami 

służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w 

granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z 

użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z 

obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; 

3a) usytuowanych na obszarze kolejowym; 

[3aa) linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi 

do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia 

terenu - także niezwiązanymi z użytkowaniem linii kolejowej, jeżeli konieczność ich 

budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej;] 

http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(4)&cm=DOCUMENT


- 55 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<3aa) dróg kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, 

służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami 

uzbrojenia terenu – także niezwiązanymi z użytkowaniem drogi kolejowej, jeżeli 

konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy 

drogi kolejowej;> 

4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

5) usytuowanych na terenach zamkniętych; 

5a) dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa 

w ustawie 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); 

5b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych; 

5c) inwestycji KZN; 

6) (uchylony). 

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione w ust. 

3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest 

wojewoda. 

 

 

USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle 

cukrowniczym (Dz. U. z 2022 r. poz. 765) 

Art.  1a. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) (uchylony), 

2) (uchylony), 

3) uprawnieni pracownicy: 

a) osoby fizyczne będące w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstwa państwowego 

przekształconego w spółkę pracownikami tego przedsiębiorstwa państwowego, a także 

osoby, które w dniu wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru 

przedsiębiorstw państwowych były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem 

państwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 

września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317), 

oraz ich następców prawnych, 

http://lex.senat.pl/#/document/18219531?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18320622?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16790733?unitId=art(45(a))&cm=DOCUMENT
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b) osoby, które przepracowały w przekształcanym przedsiębiorstwie co najmniej dziesięć 

lat, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę 

albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. poz. 19, 

z 2000 r. poz. 136 oraz z 2002 r. poz. 556), oraz ich następców prawnych, 

4) plantatorzy buraka cukrowego - rolników, ich następców prawnych oraz przedsiębiorców, 

którzy w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru 

przedsiębiorstw państwowych dostarczyli do tego przedsiębiorstwa, z prowadzonych 

gospodarstw rolnych, co najmniej 50 ton korzeni buraka cukrowego, 

5) (uchylony), 

6) (uchylony). 

<7) Krajowa Spółka Cukrowa – spółkę, o której mowa w ustawie, każdorazowo zgodnie 

z aktualnym brzmieniem jej firmy.> 

 

Art.  11b. 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działający w imieniu Skarbu Państwa, 

wniesie na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej wszystkie będące w 

posiadaniu Skarbu Państwa akcje Spółek Cukrowych utworzonych na podstawie art. 6 ust. 

1 oraz akcje spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2, które nie podlegały połączeniu z 

Krajową Spółką Cukrową. Do rozporządzania akcjami cukrowni polegającego na 

wniesieniu ich na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 

2002 r. poz. 1397 i 2055, z 2003 r. poz. 535 i 844 oraz z 2004 r. poz. 39). 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, program prywatyzacji Krajowej Spółki 

Cukrowej oraz tryb zbywania akcji wyłącznie dla plantatorów buraków cukrowych 

związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i 

pracowników Krajowej Spółki Cukrowej. Zapłata za akcje może być dokonywana w 

ratach. Do zbywania akcji nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1. 

3. Plantatorzy buraków cukrowych i pracownicy przemysłu cukrowniczego, w miejsce 

uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji uzyskanych na podstawie art. 8, nabywają 

odpowiednio prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej. Przepisy 

Kodeksu spółek handlowych o zamianie akcji stosuje się odpowiednio. 

http://lex.senat.pl/#/document/16793433?unitId=art(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797870?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797870?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?cm=DOCUMENT
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[4. Akcje nabyte w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 lub akcje 

bez wyłączonego prawa głosu mogą być zbywane wyłącznie innym plantatorom buraków 

cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką 

Cukrową i pracownikom Krajowej Spółki Cukrowej albo mogą być nabyte przez Krajową 

Spółkę Cukrową w celu umorzenia. Akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej mogą 

obejmować wyłącznie Skarb Państwa, plantatorzy buraków cukrowych związani umowami 

kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy Krajowej 

Spółki Cukrowej, lub mogą być objęte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z 

wyłączonym prawem głosu.] 

<4. Akcje nabyte w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 lub 

akcje bez wyłączonego prawa głosu mogą być zbywane wyłącznie innym 

plantatorom buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków 

cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i pracownikom Krajowej Spółki Cukrowej 

albo mogą być nabyte przez Krajową Spółkę Cukrową w celu umorzenia. Akcje 

nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej bez wyłączonego prawa głosu mogą 

obejmować wyłącznie Skarb Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako 

mienie własne lub jako mienie wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków 

cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej. 

Inne osoby mogą obejmować akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej 

wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899) 

Art.  109. 

1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży: 

1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu 

Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego; 

2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie 

od formy nabycia tego prawa przez zbywcę; 
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3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na 

obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, 

dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego 

takiej nieruchomości; 

4a) nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o 

której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji; 

4b) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa 

w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

5) (uchylony). 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach 

miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów miejscowych do 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli: 

1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób 

bliskich dla sprzedawcy; 

2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między 

osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego; 

3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako 

odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości; 

4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w wyniku 

zamiany własności nieruchomości; 

5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie zostało 

ujawnione w księdze wieczystej; 

6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych; 

7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub ostatniemu partnerowi 

prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym; 

[8) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 

http://lex.senat.pl/#/document/18235253?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18235253?unitId=roz(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17529587?cm=DOCUMENT
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publicznego albo inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;] 

<8) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 

2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

lotnisk użytku publicznego albo Inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, albo na 

szczególnych zasadach, określonych w art. 29b ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;> 

9) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz stacji radarów 

meteorologicznych; 

10) prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Zasobowi Nieruchomości w przypadkach, 

o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości. 

4. Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

 

 

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, 2105 i 2427 oraz z 

2022 r. poz. 1265 i 1301) 

[Art.  10. 

Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28a, 29b, 43, 46, 

46c, 47a, 71a, 102a, 111, 114, 121, 121a, 122, 125, 125a, 129, 131a, 136, 137 i 155 ustawy o 

podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych.] 

<Art. 10. 

Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28a, 29, 29aa, 

29b, 43, 46, 46c, 47a, 71a, 102a, 111, 114, 121, 121a, 122, 125, 125a, 129, 131a, 136, 137 i 

155 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników 

opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.> 
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USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2021 r. poz. 146 oraz z 2022 r. poz. 655) 

 

Art.  18. 

1. PKP SA nie może bez zgody PLK SA sprzedać lub ustanowić hipoteki na nieruchomości 

stanowiącej linię kolejową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym, i przekazanej PLK SA na podstawie umowy, o której mowa w art. 

17 ust. 6. 

2. PKP SA, PLK SA oraz spółki, o których mowa w art. 14 i 19, a także spółki utworzone 

przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru 

przedsiębiorców, w których Skarb Państwa, PKP SA lub państwowe osoby prawne 

posiadają 100% akcji lub udziałów, są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do 

spraw transportu na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami 

aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości 

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji 

długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na 

podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki, jeżeli 

wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 

50 000 euro, obliczoną na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2b i 6a. 

[2a. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 38-41 ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.] 

<2a. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2 i 3a, nie stosuje się przepisów art. 

38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym.> 

2b. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 2, czynność prawna: 

1) PKP SA, na której dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia PKP SA; 

2) PKP SA, polegająca na zbywaniu budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych 

wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz 

towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, jeżeli odbywa się na 

zasadach określonych w rozdziale 7; 

http://lex.senat.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?cm=DOCUMENT
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3) PLK SA, polegająca na oddaniu, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, do odpłatnego 

korzystania maszyn lub urządzeń przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane na 

rzecz PLK SA [.] <;> 

<4) PLK SA lub PKP SA dokonywana ze Spółką Celową, o której mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i ... ), lub spółką, o 

której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, dotycząca aktywów trwałych zaliczanych 

do wartości niematerialnych i prawnych.> 

2c. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, występują spółki: PKP SA, PLK 

SA lub spółki, o których mowa w art. 14 i 19, a także spółki utworzone przez PKP do 

dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, w których 

Skarb Państwa, PKP SA lub państwowe osoby prawne posiadają 100% akcji lub 

udziałów, określając: 

1) przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych 

identyfikujących składniki aktywów trwałych; 

2) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia; 

3) sposób rozporządzenia; 

4) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie; 

5) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej. 

2d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2c, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające: 

a) prawo do przedmiotu rozporządzenia, 

b) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, o której mowa w ust. 2c pkt 2: 

wycenę rzeczoznawcy albo oświadczenie wnioskodawcy - jeżeli wartość 

przedmiotu rozporządzenia można ustalić na podstawie opublikowanych cenników 

lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości 

bilansowej przedmiotu rozporządzenia; 

2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie; 

3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. 

2e. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest wyrażana na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok. 

Zgoda może zostać wydana z zastrzeżeniem warunków. 

3. Nie podlega sprzedaży mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym 

znaczeniu, będącej własnością PKP SA, PLK SA lub Skarbu Państwa. 
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<3a. Za zgodą ministra właściwego do spraw transportu mienie, o którym mowa w ust. 

3, może być zbyte na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółki, o której 

mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.  

3b. Do wniosku złożonego przez Spółkę Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółkę, o której 

mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3a, dołącza 

się opinię PKP SA i PLK SA. 

3c. Opinia, o której mowa w ust. 3b, jest wydawana na wniosek Spółki Celowej, o której 

mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym, lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie 

opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie zgody, 

o której mowa w ust. 3a.> 

[4. Zgoda, o której mowa w ust. 2, lub odmowa zgody wyrażana jest w drodze decyzji 

administracyjnej.] 

<4. Zgoda, o której mowa w ust. 2 lub 3a, lub odmowa zgody jest wyrażana w drodze 

decyzji administracyjnej.> 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. Do dokonywania przez PLK SA albo PKP SA czynności prawnych polegających na 

nieodpłatnym przejęciu przez właściwą miejscowo jednostkę samorządu terytorialnego 

albo wskazanego przez nią zarządcę linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w 

zarządzanie, w celu jej dalszej eksploatacji na okres nie dłuższy niż 3 lata, zgoda ministra 

właściwego do spraw transportu nie jest wymagana. Zgoda ministra właściwego do spraw 

transportu jest wymagana do kolejnej czynności prawnej dotyczącej tego samego 

przedmiotu rozporządzenia lub okresu dłuższego niż 3 lata. 

[7. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2 i 6a są nieważne.] 

<7. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2, 3a i 6a są nieważne.> 

8. PKP SA i PLK SA nie mogą sprzedawać, wnosić do spółek lub oddawać do odpłatnego 

korzystania innym podmiotom budynków mieszkalnych będących ich własnością, z 

zastrzeżeniem przepisów ust. 9 i rozdziału 7. 
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9. PKP SA wniesie do PLK SA w formie wkładu niepieniężnego, w uzgodnionych wzajemnie 

terminach i na uzgodnionych warunkach, budynki wraz z zajętymi pod nie gruntami, 

niezbędne do zarządzania infrastrukturą kolejową, eksploatacji i utrzymania infrastruktury 

kolejowej, w których znajdują się lokale mieszkalne, położone na gruntach wchodzących 

w skład linii kolejowej. 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235) 

 

Art.  87. 

[1. Obiekty naturalne i sztuczne, w tym obiekty budowlane, położone w granicach 

powierzchni ograniczających przeszkody nie mogą być wyższe niż wysokości określone 

przez te powierzchnie, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 

ust. 2, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4. Powierzchnie ograniczające 

przeszkody wyznaczają granice, w ramach których obiekty mogą wystawać w przestrzeni 

powietrznej.] 

<1. Obiekty naturalne i sztuczne, w tym obiekty budowlane, położone w granicach 

powierzchni ograniczających przeszkody wskazanych w decyzjach, o których mowa 

w art. 87
8
 ust. 1, w zatwierdzonym planie generalnym, promesie zezwolenia na 

założenie lotniska dla inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 

użytku publicznego, nie mogą być wyższe niż wysokości określone przez te 

powierzchnie, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 

2, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4. Powierzchnie ograniczające 

przeszkody wyznaczają granice, w ramach których obiekty mogą wystawać w 

przestrzeni powietrznej.> 

2. Przy obliczaniu wysokości obiektu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się także 

umieszczone na nim kominy, reklamy, anteny oraz inne urządzenia, a w przypadku dróg 

lub linii kolejowych również ich skrajnie. 

3. Zgody na powstanie obiektu stałego o charakterze trwałym, którego wysokość przekracza 

wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody, udziela, w drodze 

decyzji administracyjnej: 

1) Prezes Urzędu - w przypadku lotniska wpisanego do rejestru lotnisk cywilnych, 
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2) Minister Obrony Narodowej - w przypadku lotniska wpisanego wyłącznie do rejestru 

lotnisk i lądowisk wojskowych, 

3) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku lotniska wpisanego 

wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego 

- jeżeli uzna - po zasięgnięciu opinii odpowiednio zarządzającego lotniskiem albo 

jednostki organizacyjnej zarządzającej lotniskiem wpisanym wyłącznie do rejestru 

lotnisk i lądowisk wojskowych albo wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i 

lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego i instytucji zapewniającej służbę ruchu 

lotniczego, o ile taka służba funkcjonuje na lotnisku - że obiekt ten nie stanowi 

niedopuszczalnego zagrożenia dla ruchu statków powietrznych oraz zostaną spełnione 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2. 

4. Dopuszcza się powstanie obiektu stałego o charakterze czasowym lub obiektu ruchomego 

przekraczającego wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody, 

jeżeli zostaną spełnione warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 92 

ust. 2 oraz lokalizacja obiektu zostanie uzgodniona odpowiednio z zarządzającym 

lotniskiem albo jednostką organizacyjną zarządzającą lotniskiem wpisanym wyłącznie do 

rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych albo wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i 

lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego oraz z instytucją zapewniającą służbę 

ruchu lotniczego - o ile taka służba funkcjonuje na lotnisku. 

 

[Art.  87
7
. 

W zakresie swojej właściwości Prezes Urzędu, terenowe organy wykonawcze Ministra 

Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji 

niezespolonej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 

Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, w celu 

ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne 

zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska: 

1) uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje projekty studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany 

zagospodarowania przestrzennego województwa, dla terenów, na których: 

a) znajduje się lotnisko, 

b) wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody, 

http://lex.senat.pl/#/document/19220069?unitId=art(31)&cm=DOCUMENT
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c) wydano promesę zezwolenia, o której mowa w art. 57 ust. 1, dla inwestycji, o której 

mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, 

d) wydano zezwolenie na założenie lotniska; 

2) wydaje opinie inne niż opinie, o których mowa w pkt 1, dotyczące możliwości lokalizacji 

inwestycji ze względu na wysokość zabudowy.] 

 

<Art. 87
7
. 

1. W celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować 

niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z 

lotniska, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgadniają odpowiednio 

w przypadku lotniska wpisanego: 

1) do rejestru lotnisk cywilnych – Prezes Urzędu – dla terenów, na których 

wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody zgodnie z art. 87 ust. 1; 

2) wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych – terenowe organy 

wykonawcze Ministra Obrony Narodowej w sprawach rekrutacji, operacyjno-

obronnych i administracji niezespolonej, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974); 

3) wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego – 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z właściwością określoną w ust. 1, opiniują 

projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, dla terenów, na 

których wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody. 

3. Zgodnie z właściwością określoną w ust. 1 organy wydają odpowiednio opinie inne niż 

opinie, o których mowa w ust. 2, dotyczące możliwości lokalizacji inwestycji ze 

względu na wysokość zabudowy.> 

Art.  87
8
. 

1. [W terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wpisie lotniska do 

rejestru lotnisk, rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych, rejestru lotnisk i lądowisk 

lotnictwa służb porządku publicznego, zezwolenia na założenie lotniska lub każdej decyzji 

o zmianie cech lotniska wpływającej na zmianę powierzchni ograniczających przeszkody, 
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zarządzający lotniskiem albo jednostka organizacyjna zarządzająca lotniskiem wpisanym 

wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych albo wpisanym wyłącznie do rejestru 

lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego przekazuje mapy w skali 1:25 000 

z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi przeszkody, świetlnymi systemami 

podejścia, punktem odniesienia lotniska, progiem i końcem drogi startowej oraz osią 

drogi startowej do:] 

<W terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zatwierdzenia planu generalnego 

lotniska, zatwierdzenia zmiany planu generalnego lotniska, otrzymania decyzji o 

wpisie lotniska do rejestru lotnisk, rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych, rejestru 

lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego, zezwolenia na założenie 

lotniska lub każdej decyzji o zmianie cech lotniska wpływającej na zmianę 

powierzchni ograniczających przeszkody zakładający lotnisko, zarządzający 

lotniskiem albo jednostka organizacyjna zarządzająca lotniskiem wpisanym 

wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych albo wpisanym wyłącznie do 

rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego przekazuje mapy w 

skali 1:25000 z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi przeszkody, punktem 

odniesienia lotniska, progiem i końcem drogi startowej oraz osią drogi startowej 

do:> 

1) organu samorządu terytorialnego właściwego w sprawach planowania i 

zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym wyznaczono powierzchnie 

ograniczające przeszkody, oraz do wojewody właściwego miejscowo dla terenu, na 

którym wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody, w celu uwzględnienia 

przy planowaniu przestrzennym; 

2) starosty właściwego miejscowo dla terenu, na którym wyznaczono powierzchnie 

ograniczające przeszkody, w celu uwzględnienia przy wydawaniu decyzji, o których 

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 7 lit. a. 

2. Mapy, o których mowa w ust. 1, są publicznie dostępne w siedzibie organów samorządu 

terytorialnego. Zarządzający lotniskiem oraz jednostka organizacyjna zarządzająca 

lotniskiem wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych albo 

wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego 

udostępnia te mapy w swojej siedzibie lub na stronie internetowej. 
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USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 503) 

Art.  11. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania studium, kolejno: 

1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków 

dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium; 

3) sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając 

ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju 

ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, jeżeli takie strategie istnieją; 

4) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej opinię o projekcie studium; 

5) [występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i 

zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:] 

<występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym 

zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, ze Spółką Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 

oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i …), w zakresie dotyczącym lokalizacji Inwestycji 

i Inwestycji Towarzyszących oraz obszaru otoczenia CPK, o których mowa w tej 

ustawie, oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie 

studium do:> 

a) starosty powiatowego, 
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b) gmin sąsiednich, 

c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

g) właściwego organu administracji geologicznej, 

h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 

i) regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

j) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska w zakresie: 

– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 

awarii, 

– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, 

– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

k) właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

l) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 i art. 87
7
 

pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 

2021 r. poz. 784, 847 i 1898), 

m) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491 i 1873), w zakresie 

zagospodarowania portu lub przystani morskiej, 

n) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu 

zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż: 

http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(250)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(250)ust(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16975592?unitId=art(86)ust(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16975592?unitId=art(87(7))pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16975592?unitId=art(87(7))pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798174?cm=DOCUMENT
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– 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w 

przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub 

większe niż 220 kV, 

– 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w 

przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub 

większe niż 750 kV, 

o) operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie sposobu zagospodarowania 

gruntów leżących w odległości nie większej niż: 

– 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub 

równej 500 mm, 

– 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm; 

6) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 

7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego 

wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do 

publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej 

na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie 

co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium 

rozwiązaniami; 

8) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 7, termin, w którym osoby prawne i 

fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia studium; 

9) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 8. 

Art.  15. 

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający 

część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, 

odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu 

przedstawia się w szczególności: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2, oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego 

projektowania; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17027058_art(15)_1?pit=2022-08-02
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3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

3a) zasady kształtowania krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 

oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną 

i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym 

miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 

sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 

priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4. 

2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10 

ust. 3a, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17027058_art(15)_2?pit=2022-08-02
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na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku 

realizacji tego obiektu. 

3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice 

ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i 

użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na 

środowisko; 

4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a; 

4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

[4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w 

ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, 

linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w 

zakresie terminalu, przedsięwzięcia Euro 2012 lub decyzji lokalizacyjnych wydanych 

przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w 

zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;] 

<4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w 

ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi publicznej, linii kolejowej, linii 

tramwajowej, lotniska użytku publicznego, sieci przesyłowej, budowli 

przeciwpowodziowej, sieci szerokopasmowej, inwestycji w zakresie terminalu, 

inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedsięwzięcia 

Euro 2012 lub decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy 

Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i 

bezpieczeństwa państwa;> 

5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji 

imprez masowych; 

6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące 

prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 

maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

http://lex.senat.pl/#/document/16835168?cm=DOCUMENT
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7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów 

publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę 

obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów; 

9) (uchylony); 

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

4. Plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również 

lokalizację mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376) również w 

przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu 

miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji. 

 

Art.  17. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania planu miejscowego kolejno: 

1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie 

krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3) (uchylony); 

4) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko; 

5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z 

uwzględnieniem art. 36; 

6) występuje o: 

a) opinie o projekcie planu do: 

– gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej, 

– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym 

planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

http://lex.senat.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(19)&cm=DOCUMENT


- 73 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

– regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych, 

– (uchylone), 

– właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących 

zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych 

inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

– starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych, 

– operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu 

zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż: 

-- 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w 

przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub 

większe niż 220 kV, 

-- 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w 

przypadku gdy górne napięcie linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub 

większe niż 750 kV, 

– operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie sposobu zagospodarowania 

gruntów leżących w odległości nie większej niż: 

-- 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub 

równej 500 mm, 

-- 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm, 

oraz 

b) uzgodnienie projektu planu z: 

– wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań 

rządowych i samorządowych, 

http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(250)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(250)ust(7)&cm=DOCUMENT
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– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów 

odrębnych, 

– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do 

pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub 

samą drogę, 

– właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

– właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 

– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

– zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o 

którym mowa w art. 38a, 

– dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu 

położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

– Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów 

przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu 

mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, oraz 

– podmiotem zarządzającym w zakresie zagospodarowania właściwego portu lub 

przystani morskiej oraz 

<– Spółką Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym, w zakresie dotyczącym lokalizacji 

Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących oraz obszaru otoczenia CPK, o których 

mowa w tej ustawie, oraz> 

c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne; 

7) (uchylony); 

8) (uchylony); 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17027058_art(17)_1?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17027058_art(17)_2?pit=2022-08-02
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9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, 

w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co 

najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 

dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w 

projekcie planu rozwiązaniami; 

10) (uchylony); 

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia projektu planu; 

12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

upływu terminu ich składania; 

13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o 

których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 11. 

 

Art.  39. 

1. Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w 

granicach administracyjnych województwa. 

3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

strategii rozwoju województwa oraz rekomendacje i wnioski zawarte w audycie 

krajobrazowym, oraz określa się w szczególności: 

1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych 

oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych; 

2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 
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4) (uchylony); 

5) (uchylony); 

6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

średniookresowej strategii rozwoju kraju. 

4a. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się uwarunkowania 

wynikające z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby strategii rozwoju 

województwa. 

[5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które zostały 

ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę 

Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.] 

<5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te 

inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 

pkt 3, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej, Radę Ministrów, pełnomocnika rządu ustanowionego w drodze ustawy, 

właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.> 

6. Dla miasta będącego siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody i 

powiązanego z nim funkcjonalnie obszaru może być sporządzony plan zagospodarowania 

przestrzennego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

7. (uchylony). 

Art.  53. 

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony 

zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na 

których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. 

2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

http://lex.senat.pl/#/document/17316896?unitId=art(10(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(31)par(4)&cm=DOCUMENT
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2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może występować na prawach strony w 

postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące prokuratora. 

3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: 

1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z 

przepisów odrębnych; 

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z: 

1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów 

objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków; 

3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani; 

4) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych; 

5) właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych 

złóż kopalin i wód podziemnych; 

5a) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 

7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny; 

8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż 

wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody; 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17027058_art(53)_1?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17027058_art(53)_2?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/document/17051617?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17027058_art(53)_3?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17027058_art(53)_4?pit=2022-08-02
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9) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa 

drogowego; 

9a) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - w odniesieniu do obszarów przyległych do 

linii kolejowej o znaczeniu państwowym; 

10) (uchylony); 

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych 

albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których 

mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w 

planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa 

w art. 88 ust. 1; 

11) ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 

odniesieniu do: 

a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania 

którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 

albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

b) obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 

12) właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem 

ochrony środowiska - w odniesieniu do: 

a) lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

b) zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub 

zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

c) nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te 

inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii; 

13) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 ustawy 

z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 87
7
 pkt 1 tej 

ustawy z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, właściwymi organami wojskowymi 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; 

http://lex.senat.pl/#/document/16796119?unitId=art(67)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(169)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(243(a))pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(250)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(250)ust(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16975592?unitId=art(86)ust(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16975592?unitId=art(87(7))pkt(1)&cm=DOCUMENT
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14) podmiotem zarządzającym - w odniesieniu do obszaru właściwego portu lub 

przystani, z wyłączeniem morskich portów wojennych i terenów zamkniętych 

zlokalizowanych w granicach portu lub przystani morskiej; 

15) właściwym organem wojskowym - w odniesieniu do stref ochronnych terenów 

zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej [.] <;> 

<16) Spółką Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym, w zakresie dotyczącym lokalizacji 

Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących oraz obszaru otoczenia Centralnego 

Portu Komunikacyjnego, o których mowa w tej ustawie.> 

5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku 

niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 

wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. 

5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10a, z uwagi na zamiar realizacji 

na objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących 

realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3, 

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

zawiesza się na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie 

zawieszenia postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie 

ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję 

wydaje się pomimo braku tego uzgodnienia. 

5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których 

przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389), w trakcie której uzgodniono realizację 

przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której 

mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za 

uzgodnienie decyzji. 

5d. Uzgodnienia decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, z dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(106)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT
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zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach, o których mowa w art. 

169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dokonuje się w drodze 

decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5 tej ustawy. 

5e. Przed wydaniem decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, właściwy organ w 

postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego występuje o opinię: 

1) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu 

zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż: 

a) 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w 

przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub 

większe niż 220 kV, 

b) 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w 

przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub 

większe niż 750 kV; 

2) operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie sposobu zagospodarowania 

gruntów leżących w odległości nie większej niż: 

a) 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm 

lub równej 500 mm, 

b) 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm. 

5f. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operator systemu 

przesyłowego gazowego przedstawia opinię, o której mowa w ust. 5e, w terminie nie 

dłuższym niż 2 tygodnie od dnia otrzymania wniosku o jej przedstawienie. 

Nieprzedstawienie opinii w tym terminie uważa się za przedstawienie opinii pozytywnej. 

6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia 

postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(169)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz 

z 2022 r. poz. 727) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 9o w ust. 4, w art. 9oa, w art. 9t w ust. 6, w art. 9w w ust. 1, w ust. 3 w pkt 1 i 3, 

w ust. 4 i 5, w art. 9x w ust. 2, w art. 9ya w ust. 1, 4 i 6, w art. 9yb w ust. 1 i 3 i w art. 9ag 

wyrazy [PLK S.A.] zastępuje się wyrazami <PLK S.A., CPK> 

 

Art.  9o. 

[1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP Polskich 

Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej "PLK S.A.", lub właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego.] 

<1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek:  

1) PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej „PLK S.A.”, lub 

2) Spółki Celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. 

poz. 807, 1079, 1390 i ... ), lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, 

zwanych dalej „CPK”, lub 

3) właściwej jednostki samorządu terytorialnego.> 

2. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491), zwanej dalej "Kodeksem 

postępowania administracyjnego", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

2a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w 

przepisach prawa, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 

dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności: 

1) mapę w skali co najmniej 1:5000, opracowaną z wykorzystaniem treści mapy 

zasadniczej, a w razie jej braku - innej mapy sytuacyjno-wysokościowej w tej samej 

skali, a w przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem treści mapy, o której 

mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne: 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793127?unitId=art(4)ust(2)&cm=DOCUMENT
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a) przedstawiającą proponowany przebieg linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu 

niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych, 

b) określającą oznaczenie terenu objętego inwestycją, w tym przebieg linii 

rozgraniczającej teren obejmujący nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 

pkt 7 i art. 9s ust. 6, oraz oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których 

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać skutek w postaci 

ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, o którym mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6 

i art. 9s ust. 9, a także terenów, o których mowa w art. 9ya ust. 1; 

2) określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu 

terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o 

których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551 i 

1561); 

3) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3a) wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo stanowią ich własność, w 

stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać 

skutek, o którym mowa w art. 9s ust. 3b i 3e, zawierający oznaczenia działek według 

katastru nieruchomości lub map z projektami podziałów nieruchomości oraz 

powierzchnie tych działek; 

3b) wykaz nieruchomości, zawierający oznaczenia działek według katastru nieruchomości 

lub map z projektami podziału nieruchomości, w stosunku do których decyzja o 

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać skutek w postaci ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 9; 

4) opinie: 

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status 

obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301), 

aa) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji dotyczących linii 

kolejowych o znaczeniu obronnym i linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(143)ust(2)&cm=DOCUMENT
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obronnym oraz inwestycji lokalizowanych w całości albo w części na terenach 

zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa, ustalonych na podstawie art. 4 

ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przez 

Ministra Obrony Narodowej, lub w ich strefach ochronnych, o których mowa w 

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym,  

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do morskich portów i 

przystani wraz z obszarami pasa technicznego oraz pasa ochronnego, 

c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

d) (uchylona), 

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność 

Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, 

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr 

kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

g) właściwego marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań 

samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa 

w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów nieobjętych 

aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,  

h) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) - w odniesieniu do ochrony samorządowych 

obiektów infrastruktury, 

i) właściwego zarządcy drogi publicznej - w odniesieniu do drogi publicznej, która 

krzyżuje się z linią kolejową, 

j) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do projektowanej linii 

kolejowej, która krzyżuje się z linią kolejową tego zarządcy lub jest lokalizowana 

w obszarze kolejowym jego linii. 

4. Właściwy organ, na wniosek PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, 

wydaje opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

http://lex.senat.pl/#/document/16793127?unitId=art(4)ust(2(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793127?unitId=art(4)ust(2(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17027058?unitId=art(4)ust(3)&cm=DOCUMENT
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otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako 

brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b, opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zastępują uzgodnienia, 

pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi 

przepisami. 

5a. Wojewoda uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej z 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

5b. Uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej, o którym 

mowa w ust. 5a, dokonuje się w drodze decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641), w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

W przypadku niezajęcia stanowiska przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we wskazanym terminie 

uzgodnienie uznaje się za dokonane. 

5c. Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o uzgodnieniu projektu decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej są wnioskodawca oraz inwestor. 

6. Wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony o wszczęciu tego postępowania w 

drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na 

przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu 

wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany 

w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 

6a. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy 

właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do 

spadku, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w drodze obwieszczenia w 

urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii 

kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz 

urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(166)ust(5)&cm=DOCUMENT
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7. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

8. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna. 

10. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe 

Spółkę Akcyjną, zwane dalej "PKP S.A.", w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. 

na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe" (Dz. U. z 2021 r. poz. 146). 

11. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości innej 

niż wymieniona w ust. 8, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nabywca i zbywca są 

zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub 

użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania 

powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub 

użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania na 

podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

12. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, w odniesieniu do 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej 

decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące 

się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego 

zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. 

13. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie 

postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia 

sprzeciwu od zgłoszenia. 
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14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu 

publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek 

którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej. 

Art.  9oa. 

1. Podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie kolizji przebiegu 

sieci z inwestycją dotyczącą linii kolejowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku 

PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Brak uzgodnienia w terminie określonym w ust. 1 oznacza zgodę na usunięcie kolizji w 

sposób i na warunkach zaproponowanych przez PLK S.A. lub właściwą jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

Art.  9s. 

1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zatwierdza się podział nieruchomości. Mapy 

z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej. 

2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowią 

linie podziału nieruchomości. 

3. Nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7, stają się z mocy prawa własnością: 

1) Skarbu Państwa - w przypadku wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej złożonego przez PLK S.A. <lub CPK> , 

2) jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku wniosku o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej złożonego przez tę jednostkę 

- z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. 

3a. Jeżeli na nieruchomości, o której mowa w ust. 3, lub prawie użytkowania wieczystego tej 

nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, z dniem w którym 

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, prawa te wygasają. 

3b. PLK S.A. <lub CPK> nabywają z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa przez Skarb Państwa lub 

stanowiących jego własność, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w ust. 3e, 

oraz prawo własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych 

nieruchomościach. 
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3c. Nie pobiera się pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w trybie niniejszego rozdziału, a nabycie prawa własności 

budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na nieruchomościach, o których 

mowa w ust. 3b, następuje nieodpłatnie. 

3d. Dochód z tytułu nabycia praw, o których mowa w ust. 3b, jest zwolniony od podatku 

dochodowego. 

3e. Nieruchomości, na których planowana jest budowa lub przebudowa dróg krajowych, 

określone decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z dniem w którym decyzja ta 

stała się ostateczna, wojewoda oddaje w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

4. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w 

ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z 

zastrzeżeniem art. 9y i 9z. 

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w 

księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości praw, o których mowa w ust. 3 i 3b. 

6. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do nieruchomości będących przedmiotem własności 

albo użytkowania wieczystego PKP S.A. lub PLK S.A. 

7. Do dnia uzyskania pozwolenia na budowę, nieruchomości, o których mowa w ust. 3, mogą 

być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub osoby, które 

posiadały inne tytuły prawne do nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 9w. 

[8. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, PLK 

S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje prawo do dysponowania 

nieruchomościami, o których mowa w ust. 3, 3b i 9 oraz art. 9q ust. 1 pkt 6, na cele 

budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z 

uwzględnieniem art. 9 w ust. 4.] 

<8. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, 

PLK S.A., CPK lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje prawo 

do dysponowania nieruchomościami, stanowiącymi teren objęty inwestycją, o 

którym mowa w art. 9q ust. 1 pkt 1, na cele budowlane w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 

2022 r. poz. 88 i …), zwanej dalej „Prawem budowlanym”, z uwzględnieniem art. 9w 

ust. 4.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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9. W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 

oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren 

nieruchomości w związku z prowadzeniem inwestycji kolejowej obejmującej budowę lub 

przebudowę tunelu, a także prace związane z jego konserwacją, utrzymaniem lub 

usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ograniczy, 

za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na 

budowę lub przebudowę tunelu oraz związanych z nim układu drogowego lub urządzeń 

wodnych, 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. 

10. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 9, przysługuje właścicielom lub użytkownikom 

wieczystym nieruchomości, oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, od podmiotu, na 

rzecz którego wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

10a. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 9, ustala wojewoda, w drodze decyzji, 

w terminie nie dłuższym niż 180 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej stała się ostateczna. 

11. Do ustalenia odszkodowań, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy art. 9y ust. 3 i 4. 

Koszty ustalenia wysokości odszkodowania pokrywa podmiot, na rzecz którego 

wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

 

Art.  9t. 

1. (uchylony). 

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 9s ust. 3, została przejęta część nieruchomości, 

a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele: 

1) PLK S.A. <lub CPK> nabywają, w drodze umowy, na wniosek właściciela lub 

użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tę 

część nieruchomości; 

2) jednostka samorządu terytorialnego nabywa, w drodze umowy, na wniosek właściciela 

lub użytkownika wieczystego nieruchomości tę część nieruchomości. 

3. Z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nabyta na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomość należy do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Z tym dniem starosta na 
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podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

gospodaruje przedmiotową nieruchomością. 

4. Notariusz sporządzający umowę, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, przesyła wypis aktu notarialnego tej umowy właściwemu staroście. 

5. Cena nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa od wartości 

rynkowej praw do tej nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, 

ustalonej dla dotychczasowego sposobu zagospodarowania. 

6. Zapłaty ceny nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub ust. 3, dokonują na 

rzecz zbywcy PLK S.A. albo jednostka samorządu terytorialnego w ciągu 30 dni od dnia 

zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. 

 

Art.  9w. 

1. Wojewoda nadaje decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rygor natychmiastowej 

wykonalności na wniosek PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, 

uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest 

to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 

rozumieniu Prawa budowlanego. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1: 

1) przyznaje PLK S.A. albo jednostce samorządu terytorialnego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane; 

2) zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych 

pomieszczeń; 

3) uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez PLK S.A. albo 

jednostkę samorządu terytorialnego; 

4) uprawnia wojewodę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, projekt budowlany zawiera projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na mapie z naniesionymi projektami 

podziałów nieruchomości wynikającymi z decyzji, o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, dotyczy nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal 

mieszkalny, PLK S.A. albo jednostka samorządu terytorialnego są obowiązane, w 

terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
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zamiennego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243). 

5. W przypadku gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie 

terminu, o którym mowa w art. 9q ust. 6, PLK S.A. albo jednostka samorządu 

terytorialnego nie mają obowiązku wskazania lokalu zamiennego. 

6. Osoba, której wskazano lokal zamienny jest obowiązana do jego opróżnienia najpóźniej w 

dniu upływu terminu, o którym mowa w art. 9q ust. 6. 

 

Art.  9x. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowi podstawę do wydania przez 

wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości 

przeznaczonej na pas gruntu pod linię kolejową, stanowiącej własność Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Jeżeli przeznaczona na pas linii kolejowej nieruchomość stanowiąca własność Skarbu 

Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez PLK S.A. albo 

jednostkę samorządu terytorialnego umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem 

natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje 

odszkodowanie od PLK S.A. albo jednostki samorządu terytorialnego. 

3. (uchylony). 

4. Jeżeli przeznaczona na pas gruntu pod linię kolejową nieruchomość gruntowa stanowiąca 

własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w 

użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem, z dniem w którym 

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, ustalonym według 

zasad określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 9y 

oraz art. 9z. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób 

inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się do nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym 

PKP S.A. lub PLK S.A. 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16903658?cm=DOCUMENT
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Art.  9ya. 

1. W przypadku gdy realizacja inwestycji kolejowej wymaga przejścia przez tereny wód 

płynących bądź dróg publicznych, PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego są uprawnione do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji. 

2. Decyzję o zezwoleniu na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego, o której mowa w art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 

1595), wydaje zarządca drogi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Jeżeli decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej został nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzję o zezwoleniu na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego wydaje się 

niezwłocznie. 

4. PLK S.A. albo jednostka samorządu terytorialnego nie później niż w terminie 30 dni przed 

planowanym zajęciem terenu wód płynących uzgadnia, w drodze pisemnego 

porozumienia z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zakres, warunki i termin tego zajęcia. 

5. W przypadku gdy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej został nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, porozumienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera się 

niezwłocznie. 

6. Za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa w ust. 1, przysługuje od PLK S.A. 

albo jednostki samorządu terytorialnego odszkodowanie, ustalone na zasadach 

wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

Art.  9yb. 

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Lasy Państwowe) zarządzające 

nieruchomościami, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7, na podstawie ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718) są obowiązane do dokonania 

nieodpłatnie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w 

odrębnym porozumieniu między Lasami Państwowymi a PLK S.A. lub właściwą 

jednostką samorządu terytorialnego. 

2. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się 

nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych. 

3. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponoszą PLK 

S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16791834?unitId=art(40)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16791834?unitId=art(40)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(212)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794405?cm=DOCUMENT
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Art.  9ag. 

1. Zadanie polegające na przebudowie lub budowie drogi publicznej, sieci lub urządzenia 

wodnego w zakresie wynikającym z konieczności ich dostosowania do inwestycji 

dotyczących linii kolejowych realizowane jest przez PLK S.A. albo właściwą jednostkę 

samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia z właściwym zarządcą drogi 

publicznej, sieci lub urządzenia wodnego, w którym określa się w szczególności termin 

przejęcia obowiązku utrzymania drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego przez 

właściwego zarządcę. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, może realizować właściwy zarządca drogi publicznej, 

sieci lub urządzenia wodnego, w trybie określonym w przepisach odrębnych, na koszt 

PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia, 

które określa w szczególności warunki finansowania zadania przez PLK S.A. albo 

właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) 

 

<Art. 18b. 

1. Rzeczoznawca majątkowy przesyła organowi prowadzącemu postępowanie 

odszkodowawcze operat szacunkowy w postaci elektronicznej wraz z elektronicznym 

wyciągiem z operatu szacunkowego na adres elektronicznej skrzynki podawczej tego 

organu. Operat szacunkowy w formie pisemnej rzeczoznawca majątkowy dostarcza 

do siedziby organu lub na uzgodniony adres korespondencyjny. W przypadku gdy 

organ zlecił lub uzgodnił z rzeczoznawcą majątkowym sporządzenie operatu 

szacunkowego w postaci elektronicznej, operat przesyła się wyłącznie w sposób 

określony w zdaniu pierwszym. 

2. Elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi 

tabelaryczne zestawienie obejmujące: 

1) dane identyfikujące nieruchomość (adres nieruchomości, numer księgi 

wieczystej, identyfikator działki albo identyfikatory działek ewidencyjnych wraz 

ze wskazaniem powierzchni każdej z nich, rodzaj użytków gruntowych według 

katastru nieruchomości); 
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2) dane identyfikujące dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

podmioty posiadające ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości 

wycenianej; 

3) dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości ustalone zgodnie z art. 154 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz ze wskazaniem 

dokumentu, z którego ono wynika; 

4) dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości; 

5) katalog praw podlegających wycenie wraz z ich wartością i wskazaniem, czy 

podstawą przy ich określeniu był alternatywny sposób korzystania z 

nieruchomości wynikający z celu przejęcia z mocy prawa pod inwestycję 

drogową. 

3. Na wniosek strony organ prowadzący postępowanie odszkodowawcze przekazuje 

operat szacunkowy w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na wskazany przez nią adres elektroniczny lub adres poczty 

elektronicznej. W przypadku strony zobowiązanej na podstawie odrębnych 

przepisów do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej przekazanie operatu 

szacunkowego w postaci elektronicznej następuje wyłącznie na adres elektronicznej 

skrzynki podawczej tej strony. W przypadku właściwego zarządcy drogi przekazanie 

operatu szacunkowego w postaci elektronicznej następuje wraz z elektronicznym 

wyciągiem z tego operatu. W przypadku gdy organ zlecił lub uzgodnił z 

rzeczoznawcą majątkowym dostarczenie operatu szacunkowego w formie 

elektronicznej, zdania poprzednie stosuje się odpowiednio.> 

 

Art.  20. 

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z 

mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące 

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

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tych nieruchomości 

stała się ostateczna. 

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z 

mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące 

własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 
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19, odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: 

dzierżawy, najmu lub użyczenia. 

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z 

mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości nabyte na 

własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na cele budowy dróg, z 

dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się 

ostateczna. 

[4. Ustanowienie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stwierdzają wojewoda w 

odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg 

powiatowych i gminnych w drodze decyzji. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 4, stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.] 

6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarząd drogi są zwolnione z opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu za nieruchomości, o których mowa w ust. 1-3, także w 

przypadku odpłatnego udostępnienia tych nieruchomości koncesjonariuszom lub innym 

podmiotom realizującym zadania w zakresie inwestycji drogowych, w tym prac 

budowlanych i utrzymaniowych. 

Art.  20a. 

[1. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź 

tereny linii kolejowej, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia 

tego terenu na czas realizacji tej inwestycji.] 

<1. W przypadku gdy realizacja inwestycji drogowej wymaga przejścia przez tereny 

wód płynących albo tereny linii kolejowej, właściwy zarządca drogi jest uprawniony 

do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji, a w przypadku terenów 

linii kolejowej również na czas użytkowania inwestycji.> 

2. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem 

terenu, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą 

infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zakres, warunki i termin zajęcia tego 

terenu. 

3. W przypadku gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany 

rygor natychmiastowej wykonalności, porozumienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera się 

niezwłocznie. 

http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(212)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(212)ust(1)&cm=DOCUMENT


- 95 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa w ust. 1, przysługuje 

odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 

5. Do zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany właściwy zarządca 

drogi. 

[Art.  21a. 

1. W przypadku gdy inwestycja drogowa w zakresie drogi krajowej wymaga wykonania prac 

przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia badań 

archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej 

na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy 

Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren, na 

którym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem wykonania tych prac. 

2. W zakresie wycinki drzew i krzewów stosuje się odpowiednio przepisy art. 20b i art. 21.] 

 

<Art. 21a. 

1. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga wejścia na teren cudzej 

nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu 

wykonania prac przygotowawczych polegających na: 

1) przeprowadzeniu badań archeologicznych, prac geologicznych lub określeniu 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektu lub wykonaniu innych 

czynności niezbędnych do sporządzenia dokumentacji technicznej bezpośrednio 

związanej z inwestycją drogową, 

2) przeprowadzeniu pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do 

sporządzenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

3) wycince drzew lub krzewów, 

4) wykonaniu kompensacji przyrodniczej 

− właściwy zarządca drogi występuje do właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości o zgodę na wejście na teren nieruchomości lub jej części oraz 

uzgadnia z nim przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z 

nieruchomości. 

2. W przypadku gdy prace przygotowawcze, o których mowa w ust. 1, polegają na 

wycince drzew i krzewów lub wykonaniu kompensacji przyrodniczej, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 20b i art. 21. 

http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794405?cm=DOCUMENT
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3. W przypadku gdy prace przygotowawcze, o których mowa w ust. 1, odbywają się na 

nieruchomości zabudowanej budynkiem, nie mogą one powodować uszkodzeń 

budynku. 

4. W przypadku gdy prace przygotowawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają 

wejścia na teren nieruchomości stanowiących teren zamknięty lub objętych 

obszarem kolejowym, właściwy zarządca drogi występuje odpowiednio do organu, 

który wydał decyzję o zamknięciu terenu, zarządcy infrastruktury kolejowej lub 

innego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym o zgodę na wejście na teren 

nieruchomości lub jej części oraz uzgadnia przewidywany sposób, zakres i termin 

korzystania z nieruchomości. 

5. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 albo 4, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania wystąpienia o taką zgodę przez właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości albo organ, który wydał decyzję o zamknięciu terenu, 

zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem 

kolejowym, właściwy zarządca drogi występuje do wojewody w odniesieniu do dróg 

krajowych i wojewódzkich albo wykonującego zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej starosty w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych − z 

wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości lub 

jej części. 

6. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 5, zawiera: 

1) ogólną charakterystykę planowanej inwestycji drogowej; 

2) określenie granic terenu objętego wnioskiem; 

3) oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne w celu 

realizacji zadań określonych w ust. 1, wraz ze wskazaniem zakresu tych zadań; 

4) kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

5) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o braku zgody, o której mowa w ust. 1 

albo 4. 

7. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg 

powiatowych i gminnych wydają decyzję, o której mowa w ust. 5, w terminie 30 dni 

od dnia złożenia wniosku. Decyzja określa sposób, zakres i terminy korzystania z 

nieruchomości. Decyzja zastępuje zgodę organu, który wydał decyzję o zamknięciu 
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terenu zamkniętego, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). 

8. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, o której mowa w 

ust. 1, lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie 

danych osobowych, w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości, przepisów ust. 1 dotyczących uzyskania zgody właściciela lub 

użytkownika wieczystego nieruchomości i ust. 6 pkt 5 nie stosuje się, a wojewoda 

albo starosta wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 5, w terminie 30 dni 

od dnia złożenia wniosku przez właściwego zarządcę drogi. 

9. Sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości określone na podstawie ust. 1 

albo 4 albo określone w decyzji, o której mowa w ust. 5, nie mogą powodować: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego; 

2) wstrzymania ruchu kolejowego; 

3) zamknięcia dróg krajowych lub dróg o znaczeniu obronnym, chyba że istnieje 

możliwość zorganizowania objazdów; 

4) wstrzymania ruchu w żegludze śródlądowej lub zagrożenia bezpieczeństwa 

żeglugi śródlądowej; 

5) utrudnień w prowadzeniu działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

10. Decyzję, o której mowa w ust. 5, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 

lata.> 

<Art. 21b. 

1. Właściwy zarządca drogi po zakończeniu prac przygotowawczych, o których mowa w 

art. 21a ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. 

Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, 

właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje 

odszkodowanie, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa. 

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wartości poniesionych szkód 

oraz uwzględniać brak dostępu do nieruchomości lub jej części w czasie 

wykonywania prac przygotowawczych, o których mowa w art. 21a ust. 1. Jeżeli 

wskutek poniesionych szkód zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu 

uwzględnia się kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. 
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3. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, wydaje 

wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg 

powiatowych i gminnych. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża właściwego 

zarządcę drogi. Właściwy zarządca drogi może na podstawie odrębnego 

porozumienia zawartego z wojewodą albo starostą pokryć koszty powstałe w 

związku z ustaleniem wysokości odszkodowań.> 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

461) 

Art.  2a. 

1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. 

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 

powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej: 

1) przez: 

a) osobę bliską zbywcy, 

b) jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek, 

ca) spółkę prawa handlowego: 

– której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą 

operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw 

ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), 

– która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w przypadku nabycia 

nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową 

systemu dystrybucyjnego gazowego, 

cb) spółkę kapitałową lub grupę kapitałową, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17613782?unitId=art(1)ust(1)&cm=DOCUMENT
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spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach 

kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach 

energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2173), w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, 

modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art. 1 ust. 2 tej ustawy, 

d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, 

e) parki narodowe, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z 

ochroną przyrody, 

[f) przez osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją 

Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354) - w okresie 3 

lat od dnia zawarcia umowy - albo została z niej wywłaszczona na te same cele,] 

<f) podmiot, który zbył nieruchomość rolną na cele związane z realizacją 

Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 

oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i …) lub został wywłaszczony na cele 

określone w tej ustawie, jeżeli nabywa nieruchomość rolną o powierzchni nie 

większej niż 150% powierzchni zbytej nieruchomości, w okresie 3 lat od dnia 

zawarcia umowy zbycia lub w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja 

dokonująca wywłaszczenia nieruchomości stała się ostateczna,> 

g) przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 

h) spółdzielnię produkcji rolnej w wyniku: 

– wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 147 § 2 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), lub 

– zbycia wkładu gruntowego przez członka tej spółdzielni, 

i) członka spółdzielni produkcji rolnej, mającego wkład gruntowy w tej spółdzielni, w 

przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej 

samej spółdzielni, 

http://lex.senat.pl/#/document/17613782?unitId=art(1)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18725583?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18725583?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16791012?unitId=art(147)par(2)&cm=DOCUMENT
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j) osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z budową morskiej farmy 

wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 234, 784, 1093 i 1642) wraz z zespołem urządzeń służących do 

wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy, w okresie 3 lat od dnia zawarcia 

umowy - albo została z niej wywłaszczona na te same cele; 

1a) o powierzchni mniejszej niż 1 ha; 

2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego; 

3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego; 

4) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego; 

5) na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621); 

6) na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 i 2163); 

7) na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899); 

8) na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1420 i 2269); 

9) w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego; 

10) w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu 

małżeństwa oraz działu spadku; 

11) w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego; 

12) położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

13) na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 

grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w 

rozumieniu tej ustawy. 

3a. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej 

małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy 

nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków. 

http://lex.senat.pl/#/document/19077581?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(151)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(231)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793985?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796586?unitId=art(17)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(125)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17724218?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17724218?cm=DOCUMENT
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4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż 

wymienione w ust. 1 i 3, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek: 

1) zbywcy nieruchomości rolnej, jeżeli: 

a) wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotom, o których 

mowa w ust. 1, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż 

sprzedaż czynności prawnej, 

b) nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na 

nabywanej nieruchomości rolnej, 

c) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji 

gruntów rolnych; 

2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która: 

a) posiada kwalifikacje rolnicze, 

b) spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b, 

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości 

rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości 

rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego; 

3) osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli: 

a) przyznano jej pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 

r. poz. 217, 300, 695 i 1440), 

b) nabycie nieruchomości rolnej będzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy, o 

której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

c) spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b, 

d) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości 

rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości 

rolnych, wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego, 

http://lex.senat.pl/#/document/18174842?unitId=art(3)ust(1)pkt(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18174842?unitId=art(3)ust(1)pkt(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
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e) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji 

gruntów rolnych; 

4) uczelni, jeżeli nieruchomość rolna: 

a) jest niezbędna dla realizacji przez nią celów dydaktycznych lub prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych, 

b) będzie wykorzystywana na cele rolnicze; 

5) nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli: 

a) nieruchomość rolna położona jest w obszarze rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego, stanowiącej realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub w granicach linii 

rozgraniczających teren lokalizacji takiej inwestycji ustalonych w ostatecznej 

decyzji administracyjnej, 

b) zobowiąże się do rozpoczęcia realizacji inwestycji, o której mowa w lit. a, w 

terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości rolnej, 

c) określi termin zrealizowania inwestycji, o której mowa w lit. a. 

4a. Krajowy Ośrodek zapewnia utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego 

umożliwiającego zamieszczanie nieodpłatnie: 

1) ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych, zwanych dalej "ogłoszeniami o 

nieruchomości rolnej"; 

2) odpowiedzi na ogłoszenia o nieruchomości rolnej. 

4b. Uważa się, że warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, został spełniony, jeżeli: 

1) żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej 

zamieszczone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a, przez 

zbywcę nieruchomości rolnej albo przez oddział terenowy Krajowego Ośrodka, 

właściwy ze względu na położenie nieruchomości rolnej - na wniosek złożony do tego 

oddziału przez zbywcę nieruchomości rolnej, oraz 

2) podana w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej cena nieruchomości rolnej 

niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższa o 50% lub więcej średniej ceny 

gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie za 

kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów rolnych przez Główny 

Urząd Statystyczny, chyba że zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem 

szacunkowym, z którego wynika, że cena nieruchomości rolnej przewyższa o co 

najmniej 50% średnią cenę gruntów rolnych dla danej Masy bonitacyjnej gruntu w 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
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danym województwie za kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów 

rolnych przez Główny Urząd Statystyczny. 

4c. Uważa się, że odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej nie została złożona 

również w przypadku, gdy: 

1) proponowana cena nieruchomości rolnej była niższa o ponad 5% niż określona w 

ogłoszeniu o nieruchomości rolnej i nie została zaakceptowana przez zbywcę 

nieruchomości rolnej lub 

2) została złożona po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej. 

4d. Ogłoszenie o nieruchomości rolnej zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji 

gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i 

rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów 

prowadzonego dla tej nieruchomości; 

2) opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej 

nieruchomości rolnej; 

3) informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie rewitalizacji, w miejscowym 

planie odbudowy, a w przypadku braku miejscowego planu - informację o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach 

zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku 

braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 

informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy; 

4) cenę nieruchomości rolnej; 

5) termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być 

krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w ust. 4a. 

4e. Odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej: 

1) zawiera co najmniej: 

a) proponowaną cenę zakupu nieruchomości rolnej, 

b) imię i nazwisko rolnika indywidualnego, który zamierza kupić nieruchomość rolną, 

wraz z podaniem adresu zameldowania na pobyt stały, 
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c) oświadczenie podmiotu składającego odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości 

rolnej, że jest rolnikiem indywidualnym; 

2) składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4a, 

lub w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka, właściwym ze względu na położenie 

nieruchomości rolnej, we wskazanym w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej terminie, 

przy czym termin uważa się za zachowany także, jeżeli przed jego upływem 

odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej została nadana w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320); 

3) uważa się za oświadczenie woli o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości 

rolnej; 

4) złożona w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka, przekazywana jest niezwłocznie 

zbywcy nieruchomości rolnej. 

4f. Zbywca nieruchomości rolnej dający ogłoszenie o nieruchomości rolnej bez zamiaru 

zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej jest obowiązany do naprawienia szkody, 

jaką poniósł: 

1) podmiot, który złożył odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, przez to, że 

liczył na zawarcie tej umowy, jeżeli odpowiedź ta spełniała warunki określone w ust. 

4e; 

2) Krajowy Ośrodek w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym 

ogłoszeniem o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie. 

4g. Podmiot, który złożył odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej bez zamiaru 

zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej, jest obowiązany do naprawienia 

szkody, jaką poniósł: 

1) zbywca nieruchomości rolnej dający ogłoszenie o nieruchomości rolnej, przez to, że 

liczył na zawarcie tej umowy; 

2) Krajowy Ośrodek w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym 

ogłoszeniem o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie. 

4h. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony po upływie 6 miesięcy od dnia 

upływu terminu, o którym mowa w ust. 4d pkt 5, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka 

odmawia wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej. 

http://lex.senat.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT
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5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi. 

5a. Stronami postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4, są 

zbywca i nabywca nieruchomości rolnej. 

5b. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, poza elementami podania określonymi w Kodeksie 

postępowania administracyjnego zawiera: 

1) oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów 

zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej - numer identyfikacyjny 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i 

nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna 

nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego 

dokumentu tożsamości; 

2) oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków; 

3) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna 

jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania. 

5c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1) wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej; 

2) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów 

prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi 

wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych; 

3) zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego; 

4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody, o której mowa w 

ust. 4; 

5) oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na 

rzecz wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-5; 

6) oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, o: 

a) braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego, 

b) ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej. 

6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Krajowy Ośrodek, na 

pisemne żądanie zbywcy nieruchomości rolnej złożone w terminie miesiąca od dnia, w 

którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązany do zakupu 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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nieruchomości rolnej za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej 

przez Krajowy Ośrodek przy zastosowaniu sposobów określenia wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy nie wyrażono zgody, o której mowa w 

ust. 4: 

1) ze względu na niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a lub c; 

2) jeżeli o jej wyrażenie wnioskował podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-5. 

7. Krajowy Ośrodek w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania zbywcy 

nieruchomości rolnej powiadamia go o wysokości ceny, o której mowa w ust. 6. 

8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 7, może: 

1) wystąpić do sądu o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości 

rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek albo 

2) złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez 

Krajowy Ośrodek. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd ustala cenę odpowiadającą wartości 

rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów określenia wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Krajowemu Ośrodkowi przysługuje 

roszczenie o zwrot poniesionych kosztów ustalenia ceny, o której mowa w ust. 6. 

 

Art.  2b. 

1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład 

którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia 

przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo 

osobiście. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana 

w posiadanie innym podmiotom. 

3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, 

wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których 

mowa w ust. 2, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej 

nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy 

nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17023270_art(2(a))_1?pit=2022-08-02
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3a. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 3, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi. 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości rolnej: 

1) zbywanej lub oddawanej w posiadanie: 

a) osobie bliskiej, 

b) w wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili 

nabycia będzie rolnikiem indywidualnym, 

c) jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego 

rzecz Krajowemu Ośrodkowi, 

d) państwowej lub samorządowej osobie prawnej, jeżeli nieruchomość rolna jest 

przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, 

e) osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

f) spółce, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca, 

g) spółce kapitałowej lub grupie kapitałowej, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. 

cb, 

h) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego [;] <,> 

<i) Spółce Celowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym;> 

2) nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego; 

3) położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1ha; 

4) położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 
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USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 146) 

 

Art.  3. 

1. Fundusz: 

1) gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy 

linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii 

kolejowych oraz wydatki bieżące PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej 

związane z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej; 

2) finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1. 

2. (uchylony). 

3. Środki Funduszu przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz 

innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, a także na pokrycie kosztów emisji i 

wykupu obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z 

wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których 

mowa w art. 7 ust. 2. 

3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei 

Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP SA", przez Skarb Państwa, 

reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP Polskich Linii 

Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP PLK SA". 

3b. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie umowy zawartej między 

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw transportu, a 

PKP SA. Wartość tych akcji określa się według ich wartości nominalnej. 

3c. (uchylony). 

3d. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie zakupu 

i modernizacji przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, 

utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia działań 

ratowniczych. 

3e. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie działalności zarządców 

infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z 

infrastruktury kolejowej. 

3f. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3e, odbywa się na podstawie przepisów rozdziału 

7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984). 

3g. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie usług doradczych. 

http://lex.senat.pl/#/document/17029070?unitId=roz(7)&cm=DOCUMENT
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3h. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie, realizowanych przez PKP PLK SA 

inwestycji kapitałowych, polegających w szczególności na podwyższeniu kapitału 

zakładowego spółek zależnych PKP PLK SA w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 

2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 2052) i objęciu przez PKP PLK SA nowo utworzonych udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym. 

3i. Wielkość środków, o których mowa w ust. 3h, wynosi w danym roku budżetowym nie 

mniej niż 200 mln zł. 

3j. Środki, o których mowa w ust. 3h, niewykorzystane przez PKP PLK SA w danym roku 

budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych. 

<3k. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na przygotowanie oraz realizację 

budowy i przebudowy linii kolejowych przez Spółkę Celową, o której mowa w art. 2 

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

z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i …), lub spółkę, o której mowa 

w art. 15 ust. 1 tej ustawy.> 

4. Środki Funduszu w latach 2009-2015 przeznacza się na finansowanie lub 

współfinansowanie przez samorządy województw, zwane dalej "województwami", zadań 

w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do 

przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług 

publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym. 

4a. Środki Funduszu w latach 2016-2020 przeznacza się na finansowanie lub 

współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz 

napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich 

wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w rozumieniu 

przepisu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

5. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4, w danym roku budżetowym wynosi 100 mln 

zł, z zastrzeżeniem ust. 6. Środki te województwa otrzymują w częściach równych. 

6. W 2009 r. wielkość środków na zadania określone w ust. 4 wynosi 200 mln zł. 

7. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4a, w danym roku budżetowym wynosi 110 mln 

zł. Z tej kwoty 100 mln zł otrzymują województwa zgodnie z zasadami określonymi w 

ust. 8, natomiast 10 mln zł przypada w równych częściach województwom, które 

otrzymały przy takim podziale kwotę niższą niż 3 mln zł rocznie. 
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8. Środki, o których mowa w ust. 4a, będą każdego roku dzielone między województwa 

zgodnie z udziałem procentowym każdego z nich w łącznej kwocie części wyrównawczej 

subwencji ogólnej przyznanej województwom w 2015 r. na podstawie art. 24 ustawy z 

dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1672, 1901 i 1927). 

9. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie przez 

województwa zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych 

przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o 

świadczenie usług publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym, pod warunkiem zapewnienia organizowania przez te 

województwa wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, w 

szczególności zapewniających połączenia komunikacyjne między sąsiednimi 

województwami, uwzględnionych w planie zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), opracowanym przez 

ministra właściwego do spraw transportu. 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079) 

Art.  1. 

1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę 

oraz tryb współpracy między nimi. 

2. Ustawy nie stosuje się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, dokumentów opracowanych w celu wdrożenia wsparcia finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, programów realizowanych z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, z 

wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g 

ust. 1 i 2, art. 14h, art. 14j i art. 14l, a w przypadku: 

http://lex.senat.pl/#/document/17062567?unitId=art(24)&cm=DOCUMENT
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1) programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - także z wyłączeniem art. 

14g ust. 4a, art. 14kc i art. 14kd; 

2) programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego - także z wyłączeniem art. 14g ust. 4, art. 14ke i art. 14kf; 

2a) programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej - także z 

wyłączeniem art. 14g ust. 4b, art. 14kh i art. 14ki; 

3) dokumentów opracowanych w celu wdrożenia wsparcia finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - także z wyłączeniem art. 14g ust. 4a. 

<3. Szczególne zasady prowadzenia polityki rozwoju wobec obszaru otoczenia 

Centralnego Portu Komunikacyjnego określa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. 

poz. 807, 1079, 1390 i …).> 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 260) 

Art.  14. 

1. Agencja nie odpowiada za zobowiązania PPL, niezwiązane z działalnością jego jednostki 

organizacyjnej - Agencji Ruchu Lotniczego jako państwowego organu zarządzania 

ruchem lotniczym, powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Agencja wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których przedmiotem była 

dotychczasowa działalność jednostki organizacyjnej PPL - Agencji Ruchu Lotniczego, 

jako państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, bez względu na charakter 

prawny tych stosunków. 

[3. W przypadku roszczeń majątkowych osób trzecich w stosunku do nieruchomości PPL, 

ujawnionych przed lub po wejściu w życie ustawy, PPL i Agencja odpowiadają za te 

zobowiązania solidarnie.] 

<3. W przypadku roszczeń majątkowych osób trzecich w stosunku do nieruchomości 

Polskich Portów Lotniczych Spółka Akcyjna, ujawnionych przed wejściem w życie 
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ustawy, Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna i Agencja odpowiadają za te 

zobowiązania solidarnie.> 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260 i 1261) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 61 w ust. 1 w pkt 2, w art. 67 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 89 w ust. 1 

i w ust. 2 w pkt 1, w art. 90 w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3, w art. 92, w art. 93 w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 94 w ust. 1, w art. 95 w ust. 1 i w art. 136a w ust. 1 w pkt 

3, w różnym przypadku, wyrazy [pozwolenie, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <pozwolenia, o których mowa 

w art. 82 ust. 1 pkt 4b> 

Art.  61. 

1. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach: 

1) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 

i 18, oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, jeżeli konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została 

stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1; 

3) postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie 

budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej towarzyszącej, o której mowa 

w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1484). 

2. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ 

właściwy do wydania tej decyzji. 

http://lex.senat.pl/#/document/17716352?cm=DOCUMENT
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3. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w 

sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, przeprowadza 

regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

3a. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w 

sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących, przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

3b. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w 

sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji towarzyszącej, o której 

mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, przeprowadza 

regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

4. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, o której mowa w art. 62 ust. 

2, przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w 

art. 96 ust. 1, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1. 

5. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, stanowiącą część 

postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, przeprowadza 

regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

 

Art.  64. 

1. Postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, wydaje się po zasięgnięciu opinii: 

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, 

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-28, oraz uchwały, o której mowa 

w art. 72 ust. 1b; 

3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane 

przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej 

ustawy; 

4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 
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1a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem 

właściwym do wydania opinii, o której mowa w ust. 1, jest także dyrektor urzędu 

morskiego. 

1b. W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony 

środowiska stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000, zamiast opinii, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia. 

Postanowienie to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2. 

1c. W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia organ właściwy do wydania oceny 

wodnoprawnej stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego 

przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 

56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zamiast opinii, o 

której mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia. 

Postanowienie to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2. 

1d. W przypadku gdy wnioskodawcą dla planowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 

75 ust. 1 pkt 4, jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem 

wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 

1, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia. Postanowienie to można zaskarżyć w 

zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2. 

2. Organ zasięgający opinii przedkłada: 

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do 

zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i 

odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 
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wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji 

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w 

zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1836) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 

2 oraz art. 38 tej ustawy, zwanej dalej "inwestycją w zakresie terminalu", dla 

inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1812), dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 

czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 273), dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w 

zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1644), [dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354)]  <dla Inwestycji 

oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. 

o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. 

poz. 807, 1079, 1390 i …)>, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji 

towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538), dla strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu 

i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1902 

oraz z 2022 r. poz. 483), zwanej dalej "strategiczną inwestycją w sektorze naftowym", 

dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 

1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 2021 r. poz. 

http://lex.senat.pl/#/document/17546217?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17546217?unitId=art(2)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17546217?unitId=art(2)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17546217?unitId=art(38)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17636533?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219531?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18594632?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18725583?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18745510?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18836268?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18884839?cm=DOCUMENT


- 116 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1280), dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 

zewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1853 i 2368), inwestycji w zakresie odbudowy 

Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i 

realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551) oraz dla 

przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu 

przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. poz. 2389 oraz z 2022 r. 

poz. 616). 

2a. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, organ zasięgający 

opinii przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie 

wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki 

samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których 

mowa w art. 63 ust. 1, wydają opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 

potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

3a. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania 

oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 

ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 

pkt 2 lit. b lub c. 

4. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w ust. 1-1d, wydaje się w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

 

Art.  67. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącej część postępowania w sprawie 

http://lex.senat.pl/#/document/18900611?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19140080?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19185313?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793509?unitId=art(24(m))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793509?unitId=art(24(m))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(35)par(5)&cm=DOCUMENT
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wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia, o 

którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, powinien: 

1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i 

dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego 

i innych informacji uzyskanych po wydaniu dla danego przedsięwzięcia decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozostałych wydanych decyzji, o których mowa 

w art. 72 ust. 1, jeżeli informacje te nie mogły być w tym zakresie przedstawione 

odpowiednio w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia; 

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, 

zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których mowa 

w art. 72 ust. 1, jeżeli były już wydane dla danego przedsięwzięcia. 

 

Art.  74. 

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy 

wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę 

informacyjną przedsięwzięcia; 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej 

lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; 

3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o 

którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa 

w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę 

sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o 

której mowa w pkt 3; 

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 

72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części 
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składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących 

I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu, strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zamiast kopii mapy, o której mowa 

w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali 

umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy 

wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; 

5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny 

dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie 

dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi 

publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia 

ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania 

ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla 

inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla 

inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie 

infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. 

o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 

Gdańską, [dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego 

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym] <dla Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których 

mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym>, 

dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej 
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inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie 

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 

zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy 

Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie 

oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o 

wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku; 

5a) (uchylony); 

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, 

wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na 

ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej 

oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę 

oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 

3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 

polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do 

realizacji; 

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.). 

1a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia 

dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że 

liczba stron postępowania przekracza 10. 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(10(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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1d. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, formaty danych załączników do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kierując się potrzebą 

poszerzania dostępu do informacji o środowisku. 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach 

danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym 

egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i 

uzgadniającego. 

3. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, 

stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3a. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 

znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie 

zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten 

rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem. 

3b. Prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 6, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy 

czym domniemywa się, że dane zawarte w tych dokumentach są prawdziwe. Doręczenie 

dokonane na adres ustalony na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, jest 

skuteczne. 

3c. W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera nieaktualne dane lub 

w przypadku gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci jednej ze stron tego 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(49)&cm=DOCUMENT
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postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

3d. W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w 

sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w 

trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi: 

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w 

obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej 

się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego 

zdarzenia prawnego 

- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - nabywca i zbywca 

są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub 

użytkownika wieczystego. 

3e. Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3d i prowadzenie postępowania bez udziału 

nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia 

postępowania administracyjnego. 

3f. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w 

obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do 

wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, 

którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub 

nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

3g. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której: 

1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie 

przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone; 

2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów 

albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa 

rzeczowe. 

3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje 

właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych 

umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(97)par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(97)par(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

4. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie 

organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem. 

 

Art.  77. 

1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej 

decyzji: 

1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze 

morskim, z dyrektorem urzędu morskiego; 

1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw 

środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia 

oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego - w 

przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez 

obszar parku narodowego lub w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze parku 

narodowego; 

1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia 

oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody - w 

przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez 

obszar rezerwatu przyrody lub w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze rezerwatu 

przyrody; 

2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć 

wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-28, oraz 

uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził 
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wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

3) zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na 

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli 

planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 

201 ust. 1 tej ustawy; 

4) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen 

wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

2. Organ występujący o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada: 

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla 

drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do 

zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i 

odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 

wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji 

w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami 

szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych oraz stacji radarów meteorologicznych, dla inwestycji 

w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w 

zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, [dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym] <dla 

Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 10 
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maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym>, dla inwestycji 

mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z 

dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 

1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla 

inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 

zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy 

Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie 

oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o 

wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. 

2a. Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1a, z ministrem właściwym do spraw środowiska wnosi się za pośrednictwem właściwego 

dyrektora parku narodowego, który załącza do wniosku opinię w sprawie. 

2b. Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1b, z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wnosi się za pośrednictwem 

właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który załącza do wniosku opinię 

w sprawie. 

3. Uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1b i 4, dokonuje się w drodze postanowienia. 

4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, regionalny dyrektor ochrony środowiska i 

organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest 

realizowane na obszarze morskim - dyrektor urzędu morskiego: 

1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji; 

[2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia 
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na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 

2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; nie dotyczy to inwestycji w zakresie 

terminalu.] 

<2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w 

sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, 

pozwolenia na prace przygotowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 10 maja 

2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, oraz pozwolenia na prace 

przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. 

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej 

oraz inwestycji towarzyszących; nie dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu.> 

4a. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw środowiska lub 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz 

określa warunki tej realizacji. 

5. [W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska i 

organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest 

realizowane na obszarze morskim - dyrektor urzędu morskiego, stwierdza konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 

18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, biorąc pod uwagę w szczególności 

następujące okoliczności:] 

<W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska 

i organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. − Prawo wodne, a w przypadku gdy przedsięwzięcie 

jest realizowane na obszarze morskim − dyrektor urzędu morskiego, stwierdza 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w 

ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 1, 10, 14 i 18, pozwolenia na prace przygotowawcze, o którym mowa w ustawie z 
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dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, oraz pozwolenia na 

prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 

r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej 

oraz inwestycji towarzyszących, biorąc pod uwagę w szczególności następujące 

okoliczności:> 

[1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na 

temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie pozwalają 

wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko lub wymagają 

uszczegółowienia w ramach decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, 

oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;] 

<1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dane na temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska 

objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na 

środowisko lub wymagają uszczegółowienia w ramach decyzji, o których mowa w 

art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, pozwolenia na prace przygotowawcze, o którym 

mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 

oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;> 

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi 

przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 

znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich 

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 

oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

5a. Organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, 

jeżeli przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów 
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środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 

1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

6. W terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2, dokonuje się 

uzgodnień oraz wydaje się opinie, o których mowa w ust. 1. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

7. Do uzgodnień i opinii, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

8. (uchylony). 

9. W przypadku gdy uzgodnienia organów, o których mowa w ust. 1, są ze sobą sprzeczne, 

organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

rozstrzyga te sprzeczności w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzgodnień, po uprzednim 

porozumieniu z organami, których uzgodnienia były ze sobą sprzeczne, i uwzględnia to 

rozstrzygnięcie w decyzji kończącej postępowanie, wydanej w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania uzgodnienia organów. Do porozumienia nie stosuje się przepisu art. 106 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art.  78. 

1. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydawania opinii, o których 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, 

jest: 

1) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w odniesieniu do: 

a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

– dróg, 

[– linii kolejowych,] 

– napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych 

lub gazu, 

– sztucznych zbiorników wodnych, 

b) pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

zakresie zadań określonych dla niego w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
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c) inwestycji w zakresie terminalu, 

d) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym [;] <,> 

<e) inwestycji w zakresie linii kolejowych, 

f) Inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym;> 

2) państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor 

sanitarny - w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, w zakresie zadań określonych dla tych organów w 

ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

2. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do 

przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej jest właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. (uchylony). 

4. Niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o których 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, 

odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art. 

90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń. 

 

Art.  80. 

1. Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy 

organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: 

1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1; 

2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; 

4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone. 

2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu 

zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii 

kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla 

publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla 

przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i 
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rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji 

związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie 

budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi 

wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, [dla inwestycji w zakresie budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym] <dla Inwestycji oraz Inwestycji 

Towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym 

Porcie Komunikacyjnym>, dla inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 

w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 

dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy 

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie 

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w 

Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 

zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 

11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu 

Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie oraz dla 

przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu 

przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. 

3. W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 

i górnicze, innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż kopalin, kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia jest 

nienaruszenie zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w 

http://lex.senat.pl/#/document/17724218?cm=DOCUMENT
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miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, 

oraz w odrębnych przepisach. 

Art.  82. 

1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ: 

1) określa: 

a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie 

terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji 

przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji, 

b) istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 

cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 

uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w 

szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie 

architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27, 

d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do 

przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, 

e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w 

odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

f) gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do 

spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy 

znamionowej nie mniejszej niż 300 MW; 

2) w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika 

potrzeba: 

http://lex.senat.pl/#/document/16901353?cm=DOCUMENT
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a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej 

kompensacji, 

b) unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

- nakłada obowiązek tych działań, 

c) monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada obowiązek 

monitorowania, określając jego zakres, termin i obowiązki co do przedłożenia 

informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, 

organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest 

to uzasadnione, wskazuje inne organy, którym należy przedłożyć wyniki, spośród 

następujących: 

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

– starosta, 

– marszałek województwa, 

– wojewódzki inspektor ochrony środowiska; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania; 

4) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b; nie 

dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu; 

4a) nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej 

towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 

i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących; 

[4b) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace 

przygotowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących;] 
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<4b) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania 

pozwolenia na prace przygotowawcze, o którym mowa w: 

a) ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,  

b) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;> 

5) może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, 

określając jej zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym 

także należy ją przedstawić; 

6) w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania - nakłada obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określając jej 

zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją 

przedstawić. 

1a. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b, ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

Przepisy działu V rozdziału 4 stosuje się odpowiednio. 

1b. Właściwy organ wskazuje inne organy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, spośród 

następujących: 

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska; 

2) organ właściwy do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania - w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 6; 

3) wójt, burmistrz lub prezydent miasta; 

4) starosta; 

5) marszałek województwa; 

6) wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

1c. Jeżeli z wyników analizy porealizacyjnej lub monitoringu wynika konieczność podjęcia 

działań w celu dostosowania przedsięwzięcia do wymagań ochrony środowiska, wszczyna 

się postępowanie, o którym mowa w art. 362 lub art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. - Prawo ochrony środowiska. Postępowanie wszczyna się również na wniosek organu, 

który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, lub regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska. 

2. W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ stwierdza konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 
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postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 

18, oraz [pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b] <pozwoleń, o których mowa w 

ust. 1 pkt 4b>, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: 

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na 

temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na 

środowisko lub wymagają uszczegółowienia w ramach decyzji, o których mowa w art. 

72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz [pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b] 

<pozwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 4b>; 

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi 

przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 

znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub 

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe 

formy ochrony przyrody. 

2a. W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ może określić zakres, w 

jakim ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinna zostać 

przeprowadzona. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Art.  88. 

1. [Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, 

przeprowadza się także:] 

<Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w 

sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 

18, oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b lit. b, przeprowadza się 

także:> 

1) na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do 

organu właściwego do wydania decyzji; 

2) jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji 

zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach; 
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3) w przypadku braku możliwości stwierdzenia gotowości instalacji do wychwytywania 

dwutlenku węgla na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o 

elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW. 

1a. W przypadku gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza konieczność 

ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot planujący podjęcie realizacji 

przedsięwzięcia przedkłada, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Przepisy art. 69 i 70 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ właściwy do wydania decyzji 

stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu; na postanowienie 

to przysługuje zażalenie. 

4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do 

czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie pisemnej 

oraz na informatycznych nośnikach danych z jego zapisem w formie elektronicznej w 

liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz 

każdego organu opiniującego i uzgadniającego. 

 

Art.  89. 

1. Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do 

wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia, o 

którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, występuje do regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie 

warunków realizacji przedsięwzięcia. Przepisy art. 75 ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio. 

2. Organ występujący o uzgodnienie przedkłada: 

1) wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz 

pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b; 
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2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; 

3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Art.  90. 

1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska 

wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. 

1a. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie 

może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia 

uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

1b. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie 

wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w 

art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska 

odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o 

których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje: 

1) do organu właściwego do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 

14 i 18, oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, o zapewnienie 

możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i art. 38; 

2) do organu, o którym mowa w art. 78, oraz organu właściwego w sprawach ocen 

wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne, o wydanie opinii. 

2a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, przed 

wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje o wydanie 

opinii także do dyrektora urzędu morskiego. 

3. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, 

oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, przekazuje właściwemu 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 
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Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy 

administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona. 

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony 

środowiska rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3. 

5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, występując o opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 2a, przedkłada 

dokumenty, o których mowa w art. 89 ust. 2. 

6. Opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo 

właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje w terminie 45 dni od dnia 

otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art.  92. 

Postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1, wiąże organ właściwy do wydania decyzji, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz do wydania pozwolenia, o którym mowa 

w art. 82 ust. 1 pkt 4b. 

Art.  93. 

1. Właściwy organ wydaje decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz 

pozwolenie, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, uwzględniając warunki realizacji 

przedsięwzięcia określone w: 

1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 

2. W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniu, o którym 

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, właściwy organ może: 

1) nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące: 

a) przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć 

zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(35)par(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(36)&cm=DOCUMENT
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b) ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 

przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 

transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

2) nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, 

określając jej zakres i termin przedstawienia; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska - stwierdzić konieczność utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania, jeżeli konieczność ta nie została stwierdzona w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach; 

4) zmienić wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c, jeżeli potrzeba zmiany 

została stwierdzona w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

3. W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniu, o którym 

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, właściwy organ, w przypadku gdy z oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba: 

1) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej 

kompensacji; 

2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko - nakłada obowiązek tych działań. 

4. (uchylony). 

Art.  94. 

1. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2, dokonuje się porównania 

ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w 

decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniu, o którym 

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego 

charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych 

działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko 

i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia. 

2. Jeżeli z analizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona, poświadczona 

przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic 

obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(135)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Art.  95. 

1. Decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenie, o którym 

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, wymagają uzasadnienia. 

2. Uzasadnienie decyzji powinno również zawierać informacje o tym w jaki sposób zostały 

wzięte pod uwagę i uwzględnione warunki realizacji przedsięwzięcia określone w: 

1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 

3. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje o 

wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z 

uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opiniami, o których mowa w 

art. 90 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a. 

Art.  136a. 

1. Jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, 

eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia: 

1) narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b 

w zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5, określone w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

2) nie realizuje działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego 

negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, określonych w decyzjach, o 

których mowa w art. 96 ust. 1, w ramach których przeprowadzono ocenę 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 

3) narusza obowiązki i wymagania, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 

4, określone w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz 

pozwoleniu, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b 

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których 

mowa w art. 86. 

3. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 

biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń. 
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USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079) 

 

Art.  4a. 

Wniosek, o którym mowa w art. 3, można złożyć nie później niż do [dnia 31 grudnia 2025 r.] 

<dnia 31 grudnia 2030 r.> 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273) 

 

Art.  1. 

1. Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, a także źródła ich finansowania. 

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1) inwestor - operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 

868, 1093, 1505, 1642 i 1873) realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci 

przesyłowej;] 

<1) inwestor − operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1385) realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej albo 

Spółkę Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. 

poz. 807, 1079, 1390 i …), lub spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, 

na zasadach określonych w tej ustawie;> 

2) kataster nieruchomości - kataster w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990); 

3) sieć przesyłowa - sieć przesyłową w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne; 

4) strategiczna inwestycja w zakresie sieci przesyłowej - zadanie inwestycyjne wraz z 

wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), w szczególności 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793127?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?cm=DOCUMENT
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budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu 

użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii, w tym stacji elektroenergetycznych, 

tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz infrastruktury drogowej lub 

kolejowej; 

5) uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1899), oraz ropociągi. 

 

 

USTAWA z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 

r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24, 764, 1079 i 1370) 

 

Art.  9. 

1. Krajowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w 

zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki 

rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Do zadań Krajowego Ośrodka należy: 

1) tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych; 

2) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału 

produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 

3) restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele 

rolnicze; 

4) obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa; 

5) administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele 

rolne; 

6) zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa; 

7) inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych; 

8) popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych; 

9) wykonywanie praw z udziałów i akcji; 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(143)ust(2)&cm=DOCUMENT
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<9a) tworzenie lub przystępowanie do spółki prawa handlowego oraz 

posiadanie, obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach na 

zasadach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych ustaw;> 

10) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie; 

11) monitorowanie: 

a) produkcji biogazu rolniczego, 

b) rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, 

c) produkcji biopłynów, 

d)  rynku maku, 

e)  rynku konopi włóknistych; 

12) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 

1527 oraz z 2020 r. poz. 284); 

13) obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych; 

14) gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów 

rolnych i żywnościowych; 

15) opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów 

aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych; 

16)  prowadzenie i wsparcie działań promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, 

kulturalnych, w tym w formie wystaw, pokazów oraz konkursów, w szczególności 

dotyczących: 

a) produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów 

jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej 

realizowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rynków rolnych, 

rybołówstwa lub rozwoju wsi, 

b) upowszechniania postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin 

uprawnych oraz zwierząt gospodarskich; 

17) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą; 

<17a) wspieranie rozwoju sektora rolno-spożywczego;> 

18) (uchylony); 

http://lex.senat.pl/#/document/17302226?cm=DOCUMENT


- 142 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

19) (uchylony); 

20) uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu 

operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 

marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1); 

21)  administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina w rozumieniu 

art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 24); 

22)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu 

lub rozlewu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 

grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich; 

23) uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji operacji 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 

przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej [.] <;> 

[23)] <24> realizacja działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności 

w sektorze rolno-spożywczym. 

3. Krajowy Ośrodek wykonuje również zadania inne niż wymienione w ust. 2, w 

szczególności zadania delegowane, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią. 

4. Dyrektor Generalny składa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi roczne 

sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka do dnia 15 maja każdego roku. 

5. Dane gromadzone przez Krajowy Ośrodek są udostępniane Głównemu Urzędowi 

Statystycznemu zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach 

określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 649, 730 i 2294). 

 

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079 i 1390) 

 

[Art.  1. 

Ustawa określa zasady i tryb: 

http://lex.senat.pl/#/document/68408825?cm=DOCUMENT
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1) zarządzania przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie Centralnego Portu 

Komunikacyjnego, zwanego dalej "CPK", Inwestycjami Towarzyszącymi oraz innymi 

przedsięwzięciami związanymi z budową CPK; 

2) przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie CPK; 

3) przygotowania i realizacji Inwestycji Towarzyszących.] 

 

<Art.1. 

Ustawa określa zasady i tryb: 

1) zarządzania przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, 

zwanego dalej „CPK”, w skład którego wchodzą zawarte w Programie: Inwestycja, 

Inwestycje Towarzyszące oraz pozostałe zadania, w tym o charakterze 

nieinwestycyjnym, powiązane z realizacją Inwestycji oraz Inwestycji 

Towarzyszących, zwane dalej łącznie „Przedsięwzięciami”; 

2) przygotowania i realizacji Przedsięwzięć; 

3) zarządzania rozwojem obszaru otoczenia CPK; 

4) przygotowania i realizacji procesów zorganizowanej relokacji w związku z 

nabywaniem gruntów na cele określone w ustawie.> 

 

Art.  2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) Dokumencie Wdrażającym - należy przez to rozumieć dokument wykonawczy do 

Programu, zawierający w szczególności harmonogramy realizacji oraz budżety 

poszczególnych Przedsięwzięć; 

2) Inwestorze - należy przez to rozumieć: 

a) Spółkę Celową, 

[b) spółkę, o której mowa w art. 15,] 

<b) spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1,> 

c) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, 

d) inne, niż określone w lit. c, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, 

[e) osoby prawne, jeżeli podmioty, o których mowa w lit. a-d, pojedynczo lub wspólnie, 

bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: 
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– finansują je w ponad 50% lub 

– posiadają ponad połowę udziałów albo akcji 

- o ile przygotowują lub realizują Przedsięwzięcia;] 

<e) osoby prawne, jeżeli podmioty, o których mowa w lit. a−d, pojedynczo lub 

wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:  

− finansują je w ponad 50% lub  

− posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub  

− dysponują większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie tej osoby 

prawnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

− są uprawnione do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu 

lub rady nadzorczej tej osoby prawnej, także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, lub 

− mają prawo do całego albo części mienia tej osoby prawnej, lub 

− na podstawie umów zarządzają tą osobą prawną lub osoba prawna przekazuje 

im zysk 

− o ile przygotowują lub realizują Przedsięwzięcia, 

<f) osoby prawne, w których więcej niż połowę członków zarządu stanowią 

członkowie zarządu lub rady nadzorczej podmiotów, o których mowa w lit. a−d, 

o ile przygotowują lub realizują Przedsięwzięcia.> 

[3) Inwestycji - należy przez to rozumieć budowę CPK wraz z urządzeniami i obiektami 

niezbędnymi do jego funkcjonowania, w szczególności urządzeniami i obiektami do 

obsługi ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 

publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079) oraz urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 

16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 

784);] 

<3) Inwestycji − należy przez to rozumieć budowę lotniska użytku publicznego w 

rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. − Prawo lotnicze (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1235) wraz z obiektami, urządzeniami, wyposażeniem, sieciami i 

instalacjami służącymi do jego budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, 

użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki oraz innymi 

inwestycjami, w szczególności wraz z: 

http://lex.senat.pl/#/document/17529587?unitId=art(2)pkt(8)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(16)pkt(65)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(16)pkt(65)&cm=DOCUMENT
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a) drogami publicznymi w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32, 655 

i 1261), 

b) sieciami przesyłowymi i sieciami dystrybucyjnymi w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1385), 

c) drogami kolejowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727), 

d) urządzeniami i obiektami do obsługi ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1079), 

e) urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. − Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 

855 i 1079), 

f) rurociągami ropy naftowej lub produktów naftowych wraz z infrastrukturą 

niezbędną do obsługi w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1275) 

− jeżeli są one przestrzennie oraz funkcjonalnie powiązane z projektowanym 

lotniskiem;> 

4) Inwestycji Towarzyszącej - należy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118; 

5) nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - należy przez to rozumieć 

nieruchomość, dla której, ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo 

innych dokumentów, nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, 

a także nieruchomość, której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 

nieruchomości nie żyje a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku; 

6) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego 

Portu Komunikacyjnego; 

7) Programie - należy przez to rozumieć program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), niestanowiący 

programu rozwoju w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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obejmujący Inwestycję, Inwestycje Towarzyszące oraz inne zadania, w tym finansowane 

z budżetu państwa, określający terminy ich realizacji oraz łączne nakłady z budżetu 

państwa na ich realizację; 

[8) Przedsięwzięciach - należy przez to rozumieć zawarte w Programie: Inwestycję, 

Inwestycje Towarzyszące oraz pozostałe zadania;] 

[9) sieciach - należy przez to rozumieć, stanowiące cele publiczne, sieci przesyłowe oraz 

dystrybucyjne energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, pary lub innych płynów albo 

gazów, sieci telekomunikacyjne, a także sieci kanalizacyjne;] 

<9) sieciach – należy przez to rozumieć, stanowiące cele publiczne, sieci przesyłowe oraz 

dystrybucyjne energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, pary, ropy naftowej, 

produktów naftowych lub innych płynów albo gazów, sieci telekomunikacyjne, a 

także sieci kanalizacyjne;> 

10) Spółce Celowej - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

utworzoną przez Skarb Państwa w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu 

oraz koordynacji i kontroli realizacji Przedsięwzięć; 

<10a) Strategicznym Studium Lokalizacyjnym – należy przez to rozumieć plan 

ustalający inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w rozumieniu 

art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), określający w szczególności charakter i 

ramy przestrzenne: 

a) Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących lub innych Przedsięwzięć, których 

inwestorem jest Spółka Celowa lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1, lub 

b) Inwestycji Towarzyszących lub innych Przedsięwzięć, których inwestorem nie 

jest Spółka Celowa lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1;> 

11) Wykonawcy - należy przez to rozumieć wykonawcę umowy zawartej na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 

późn. zm.), ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. 868) albo ustawy z dnia 21 października 

2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541), 

której przedmiotem jest dostawa usługi lub roboty budowlane niezbędne do 

przygotowania lub wykonania Przedsięwzięć; 

12) Zasadach Zarządzania - należy przez to rozumieć ujednolicone warunki i procedury 

wdrażania Przedsięwzięć, określające zasady zarządzania Przedsięwzięciami, w tym 

http://lex.senat.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17518746?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18531266?cm=DOCUMENT
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zasady i tryb nadzoru nad realizacją Przedsięwzięć przez Inwestorów, informowania przez 

Wykonawców o postępach w realizacji Przedsięwzięć oraz zasad współpracy i wymiany 

informacji pomiędzy Inwestorami; 

13) Zasobie - należy przez to rozumieć nieruchomości będące własnością Spółki Celowej 

oraz nieruchomości Skarbu Państwa: 

[a) oddane w użytkowanie wieczyste Spółce Celowej lub] 

<a) wobec których Spółka Celowa jest uprawniona z tytułu użytkowania wieczystego 

lub> 

b) którymi gospodaruje Spółka Celowa. 

 

Art.  3. 

[1. Realizacja Inwestycji stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 

r. poz. 11, 234 i 815).] 

<1. Realizacja Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących stanowi cel publiczny w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).> 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 

[W przypadku sporządzania ekspertyzy rynku nieruchomości składającej się z analiz, o 

których mowa w art. 47 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące analiz rynku nieruchomości na 

potrzeby wyceny nieruchomości.] 

<3. Na obszarze objętym: 

1) wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

2) decyzją, o której mowa w pkt 1, 

3) wnioskiem o wydanie decyzji dokonującej lokalizacji inwestycji lub zezwalającej 

na realizację robót budowlanych, 

4) decyzjami, o których mowa w pkt 3 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
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– dotyczącymi Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących, inwestycje przeciwdziałające 

skutkom suszy może lokalizować i realizować wyłącznie Inwestor Inwestycji lub 

Inwestycji Towarzyszącej.> 

 

Art.  5. 

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; 

2) 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; 

<2a) koordynowanie – we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego oraz jednostkami samorządu terytorialnego – rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru otoczenia CPK, na zasadach określonych w dziale IVB;> 

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);] 

<7) w przypadku nabycia lub wywłaszczenia nieruchomości w celu realizacji Inwestycji 

lub Inwestycji Towarzyszącej albo nabycia nieruchomości na szczególnych zasadach 

określonych w art. 29b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, 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 

http://lex.senat.pl/#/document/16793985?unitId=art(55)&cm=DOCUMENT
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mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155);> 

8) przyjmowanie, w drodze zarządzenia, aktów podlegających strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko [.] <;> 

<9) reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie spraw określonych w ustawie.> 

 

[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, 

urbanistyki, stosunków międzynarodowych, transportu, ochrony przeciwpożarowej i 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

3. Członkowie Rady mogą być odwołani z jej składu przez Pełnomocnika. 

4.   Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 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. 77
5
 § 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).] 

 

Art.  12. 

1. Spółka Celowa udziela wsparcia merytorycznego Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań. 

2. Realizacja Programu przez Spółkę Celową następuje zgodnie z Dokumentem 

Wdrażającym. 

[3. Do dokonywania zamówień i zakupów przez Spółkę Celową mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.] 

<3. Do udzielania zamówień lub organizowania konkursów przez Spółkę Celową mają 

zastosowanie przepisy o zamówieniach publicznych, umowie koncesji na roboty 

budowalne lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(77(5))par(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT
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<4. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje 

się do udzielania zamówień lub organizowania konkursów o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 tej ustawy, udzielanych przez 

Spółkę Celową i spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1. Spółka Celowa i spółka, o 

której mowa w art. 15 ust. 1, wzywają wykonawcę zgodnie z art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie 

więcej niż trzykrotnie.> 

<Art. 12a. 

1. Udzielając zamówień klasycznych, o których mowa w art. 7 pkt 33 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, nieobjętych wyłączeniem 

stosowania tej ustawy na podstawie jej przepisów, o wartości mniejszej niż progi 

unijne w rozumieniu art. 3 tej ustawy, zamawiający, o którym mowa w art. 12 ust. 4: 

1) zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej; 

2) zapewnia przejrzystość postępowania, zachowanie uczciwej konkurencji i równe 

traktowanie podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia oraz 

uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie; 

3) w odniesieniu do zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych może 

kierować się: 

a) kryteriami jakościowymi, w szczególności odnoszącymi się do aspektów 

środowiskowych lub społecznych, oraz ceną lub kosztem, 

b) ceną lub kosztem; 

4) nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiot 

zainteresowany realizacją zamówienia zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, z tym że nie można zastrzec informacji dotyczącej nazwy albo 

imienia i nazwiska podmiotu zainteresowanego realizacją zamówienia, informacji 

o siedzibie, miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub miejscu 

zamieszkania tego podmiotu, a także informacji o cenie lub koszcie zawartych w 

ofercie; 
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5) niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu 

zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł 

umowę o realizację zamówienia, albo informację o nieudzieleniu zamówienia. 

2. Osoby wykonujące, po stronie zamawiającego, czynności związane z 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 

lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania, lub osoby udzielające 

zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności w przypadkach 

określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i 

składają oświadczenia o braku konfliktu interesów w okolicznościach i w sposób w 

niej wskazanych. 

3. Zamawiający, o którym mowa w art. 12 ust. 4, może ograniczyć dostęp do informacji 

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 

jeżeli jest to uzasadnione istotnym interesem bezpieczeństwa państwa, a tego interesu 

nie można zagwarantować w inny sposób, bądź jeżeli informacje te są objęte 

tajemnicą przedsiębiorstwa tego zamawiającego.> 

 

[Art.  15. 

1. W celu realizacji swoich zadań Spółka Celowa może utworzyć, samodzielnie bądź z innymi 

podmiotami, spółki zależne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320). 

2. Spółka Celowa może powierzyć wykonywanie części swoich zadań spółce zależnej, o której 

mowa w ust. 1. 

3. W zakresie zadań powierzonych zgodnie z ust. 2, ilekroć w ustawie mowa jest o Spółce 

Celowej, należy przez to rozumieć spółkę, której powierzono zadania. 

4. Spółka Celowa może swoje zadania związane z gospodarowaniem Zasobem powierzyć za 

wynagrodzeniem, w drodze porozumienia, podmiotom, do zadań których należy 

gospodarowanie lub zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa. 

5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają zakres zadań oraz wynagrodzenie. 

Porozumienia zawiera się po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.] 

 

<Art. 15. 

1. Spółka Celowa może utworzyć, samodzielnie albo z innymi podmiotami, spółki 

kapitałowe, a także obejmować, nabywać i zbywać akcje lub udziały innych spółek. 

http://lex.senat.pl/#/document/16886516?cm=DOCUMENT


- 152 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Spółka Celowa może powierzyć wykonywanie części swoich zadań spółce, o której 

mowa w ust. 1. Do takiej spółki, której powierzono zadania, stosuje się odpowiednio 

przepis art. 20 ust. 2. 

3. W zakresie zadań powierzonych zgodnie z ust. 2, ilekroć w ustawie jest mowa o Spółce 

Celowej, należy przez to rozumieć także spółkę, której powierzono zadania. 

4. Jeżeli spółki, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do stosowania ustaw, o których 

mowa w art. 12 ust. 3, do spółek tych stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 4. 

5. Spółka Celowa może powierzyć wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem 

Zasobem podmiotom, do których zadań należy gospodarowanie lub zarządzanie 

nieruchomościami Skarbu Państwa za wynagrodzeniem, w drodze umowy lub 

porozumienia zawartego z tymi podmiotami. 

6. Porozumienia i umowy, o których mowa w ust. 5, określają zakres zadań oraz 

wynagrodzenie. Porozumienia i umowy zawiera się po uzyskaniu zgody 

Pełnomocnika.> 

Art.  17. 

1. W ramach zapewnienia przygotowania i realizacji Programu Spółka Celowa w 

szczególności: 

1) przygotowuje Dokument Wdrażający oraz przedkłada go Pełnomocnikowi do 

zatwierdzenia; 

2) pozyskuje i przygotowuje dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o wydanie 

aktów, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami do 

przygotowania lub realizacji Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej <realizowanej 

przez Spółkę Celową>; 

3) występuje z wnioskami o wydanie aktów, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o 

których mowa w pkt 2, oraz uczestniczy w odpowiednich postępowaniach; 

[4) nabywa, ze środków własnych, własność lub inne prawa do nieruchomości 

niezbędnych do przygotowania i realizacji Przedsięwzięć, w tym wykonując prawo 

pierwokupu tych nieruchomości, a także uczestniczy w postępowaniach związanych z 

wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych 

nieruchomości;] 

<4) nabywa, na swoją rzecz lub na rzecz Skarbu Państwa, własność lub inne prawa 

do nieruchomości, a także uczestniczy w postępowaniach związanych z 
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wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych 

nieruchomości;> 

[5) nabywa, ze środków własnych, własność lub inne prawa do nieruchomości w celu 

zaoferowania ich, jako nieruchomości zamiennych wobec nieruchomości niezbędnych 

do przygotowania i realizacji Przedsięwzięć; 

6) gospodaruje Zasobem i ponosi koszty gospodarowania nieruchomościami 

wchodzącymi w skład Zasobu, w tym koszty administrowania, określania wartości 

nieruchomości, spłaty obciążających nieruchomość zobowiązań; 

7) zapewnia przygotowanie przez rzeczoznawców majątkowych ekspertyzy rynku 

nieruchomości dla obszaru objętego rezerwacją lub wnioskiem o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK;] 

8) dokonuje wypłaty odszkodowania przy przejęciu z mocy prawa własności 

nieruchomości oraz przy ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, a także 

ponosi koszty ustalenia tych odszkodowań; 

[9) w przypadku wygaszenia lub wypowiedzenia przez Spółkę Celową umów dotyczących 

nieruchomości, w tym umów najmu, dzierżawy, użytkowania, dokonuje wypłaty 

odszkodowania za szkody rzeczywiste;] 

<9) dokonuje wypłaty odszkodowania, zwrotu wypłaconych środków finansowych z 

tytułu odszkodowania, kary umownej lub konieczności zwrotu przyznanych 

środków w przypadkach określonych w ustawie;> 

[10) w przypadku gdy skutkiem wygaszenia lub wypowiedzenia umów, o których mowa w 

pkt 9, jest konieczność wypłaty odszkodowania, zapłaty kary umownej lub konieczność 

zwrotu przyznanych środków, w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej, przez 

stronę umowy, niebędącą reprezentantem Skarbu Państwa, dokonuje zwrotu 

wypłaconych środków finansowych;] 

11) pozyskuje informacje o nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym dokumentację 

dotyczącą nieruchomości; 

12) dysponuje na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub realizacji 

Przedsięwzięć; 

13) zawiera umowy, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane 

niezbędne do przygotowania lub wykonania Przedsięwzięć oraz nadzoruje 

wykonywanie tych umów; 
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14) zawiera umowy, których przedmiotem jest wykonywanie na rzecz pozostałych 

Inwestorów funkcji inwestora zastępczego [.] <;> 

<15) zarządza zrealizowanymi Przedsięwzięciami, jeżeli jest to konieczne dla 

realizacji celów Programu; 

16) prowadzi działalność związaną z eksploatacją obszaru geograficznego w celu 

udostępniania przewoźnikom lotniczym portów lotniczych lub działalność mającą 

na celu zapewnianie lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców 

publicznych w obszarze transportu koleją lub systemami automatycznymi; 

17) zapewnia optymalne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

przestrzennego na obszarze otoczenia CPK; 

18) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

a) wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, 

b) wytwarzania, dystrybucji oraz transportu ciepła 

− na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. − 

Prawo energetyczne.> 

<1a. Po zrealizowaniu Inwestycji Towarzyszącej polegającej na budowie linii kolejowej 

wybudowana linia kolejowa jest przekazywana wraz z powiązaną infrastrukturą 

kolejową:  

1) PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. − w przypadku linii kolejowych o 

znaczeniu państwowym;  

2) właściwemu zarządcy infrastruktury kolejowej, za zgodą ministra właściwego do 

spraw transportu − w przypadku pozostałych linii kolejowych.  

1b. Jeżeli zasady współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej 

ograniczają możliwość przekazania linii kolejowej, o której mowa w ust. 1a, 

wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury przekazuje się podmiotom, o których 

mowa w ust. 1a. 

1c. W zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego 

oraz przestrzennego na obszarze otoczenia CPK Spółka Celowa w szczególności: 

1) tworzy, rozwija i utrzymuje Zasób; 

2) wykonuje zadania powierzone przez Pełnomocnika w zakresie zarządzania 

rozwojem obszaru otoczenia CPK, na zasadach określonych w dziale IVB; 
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3) opracowuje prognozy oraz prowadzi analizy rozwoju społeczno-gospodarczego w 

skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej w związku z planowanymi inwestycjami, 

w tym analizy ekonomiczne dotyczące rynku nieruchomości; 

4) podejmuje, również we współpracy z innymi organami oraz podmiotami, 

działania w zakresie przygotowania nieruchomości do zagospodarowania, w tym 

w zakresie planowania przestrzennego, scalania i podziałów nieruchomości oraz 

uzbrajania nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej. 

1d. Spółka może pozyskiwać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1 i 1c, bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.> 

2. Organy administracji publicznej, spółki prawa handlowego będące państwowymi osobami 

prawnymi, podmioty gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 

Państwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są obowiązane do 

nieodpłatnego udostępniania Pełnomocnikowi i Spółce Celowej danych niezbędnych do 

realizacji ich zadań, w tym danych zawartych w prowadzonych przez te organy i 

podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach, w szczególności danych dotyczących 

nakładów na nieruchomości. 

[3. Udostępnienie danych, o którym mowa w ust. 2, następuje na wniosek Pełnomocnika lub 

Prezesa Spółki Celowej. Udostępnienie danych nie może naruszać przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych, udostępniania danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa 

oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.] 

<3. Udostępnienie danych, o którym mowa w ust. 2, następuje na wniosek Pełnomocnika 

lub Spółki Celowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Udostępnienie danych nie może naruszać przepisów dotyczących udostępniania 

danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic ustawowo 

chronionych.> 

<4. W zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji Spółka Celowa jest uprawniona do 

dostępu i wykorzystywania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru 

cen nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).> 

 

<Art. 17a. 

1. W ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Spółka Celowa jest 

uprawniona do realizacji programów skierowanych do osób zbywających 
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nieruchomości na warunkach określonych w art. 29b ust. 1 pkt 2, obejmujących w 

szczególności: 

1) pomoc rzeczową, w szczególności związaną z przeprowadzką; 

2) zwrot kosztów poniesionych danin publicznoprawnych, w szczególności 

podatków i opłat związanych z nabyciem i urządzeniem nowej nieruchomości, w 

tym wykonywaniem robót budowlanych; 

3) zwrot nakładów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania bądź prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

2. Zwrot kosztów poniesionych danin publicznoprawnych nie obejmuje obowiązków 

określonych w ramach postępowania karnego, karno-skarbowego oraz 

wykroczeniowego. 

3. Przepis art. 17 ust. 1d stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych w 

związku z realizacją programów, o których mowa w ust. 1. 

4. Spółka Celowa określa zasady i tryb realizacji programów, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając wymóg równego traktowania osób oraz funkcjonowanie mechanizmu 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących tych zasad i trybu.> 

 

[Art.  19. 

Przepisy art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 255) stosuje się z tym, że: 

1) czynnościami zwykłego zarządu niewymagającymi zgody w postaci uchwały wspólników 

Spółki Celowej jest: 

a) zaciąganie kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 1 000 000 zł, 

b) dokonanie czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w 

skład Zasobu, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości nie przekracza 1 000 000 

zł, 

c) wykorzystanie mienia Spółki Celowej, a także nieruchomości wchodzących w skład 

Zasobu, do ustanawiania zabezpieczeń zaciągniętych zobowiązań finansowych, w 

szczególności ustanowienia hipoteki na nieruchomości, gdy jego wartość nie 

przekracza 1 000 000 zł; 

2) czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd wymagającymi zgody Rady Nadzorczej, o ile 

jest ustanowiona, oraz niewymagającymi zgody w postaci uchwały wspólników Spółki 

Celowej jest: 

http://lex.senat.pl/#/document/18554231?unitId=art(17)&cm=DOCUMENT
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a) zaciąganie kredytów i pożyczek, gdy ich wartość przekracza 1 000 000 zł lecz nie 

przekracza 4 000 000 zł, 

b) dokonanie czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w 

skład Zasobu, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości przekracza 1 000 000 zł i 

nie przekracza 4 000 000 zł, 

c) wykorzystanie mienia Spółki Celowej, a także nieruchomości wchodzących w skład 

Zasobu, do ustanawiania zabezpieczeń zaciągniętych zobowiązań finansowych, w 

szczególności ustanowienia hipoteki na nieruchomości, gdy jego wartość przekracza 

1 000 000 zł i nie przekracza 4 000 000 zł.] 

 

[Art.  22. 

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania ze swojej działalności nie rzadziej 

niż raz na pół roku.] 

<Art. 22. 

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności za 

rok poprzedni w terminie do dnia 31 maja każdego roku. 

2. Elementem sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest informacja o wykonaniu 

Programu w roku poprzednim, zawierająca w szczególności: 

1) dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym Przedsięwzięć; 

2) zaktualizowane zestawienie wszystkich źródeł finansowania Programu w podziale 

na lata realizacji Programu. 

3. Sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 2, podlega uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz w zakresie projektów realizowanych 

z udziałem środków europejskich z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego. 

4. Rada Ministrów, przez przyjęcie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wyraża 

zgodę na aktualizację Programu w zakresie wskazanym w sprawozdaniu, z 

zastrzeżeniem, że aktualizacja ta nie może zwiększyć łącznego limitu zaangażowania 

środków Skarbu Państwa na realizację Programu.> 
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Art.  24. 

Spółka Celowa przedkłada Pełnomocnikowi, cyklicznie, nie rzadziej niż raz na pół roku – [do 

dnia 30 czerwca i 31 grudnia] <w terminie do dnia 31 sierpnia za pierwsze półrocze oraz 

do dnia 28 lutego roku następnego za drugie półrocze> , i każdorazowo na jego żądanie we 

wskazanym terminie, raporty o postępie realizacji Programu i ryzykach związanych z 

wdrażaniem Programu. 

Art.  26. 

Złożenie [sprawozdania] <raportu> przez Spółkę Celową po terminie, o którym mowa w art. 

24, stanowi podstawę do odmowy udzielenia absolutorium zarządowi Spółki Celowej. 

 

DZIAŁ  III 

Przygotowanie i realizacja Inwestycji 

 

Rozdział  1 

[Przygotowanie obszaru Inwestycji] 

<Przygotowanie obszaru Inwestycji wraz z otoczeniem> 

 

<Art. 27a. 

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o własności nieruchomości albo właścicielu 

nieruchomości, należy przez to rozumieć również prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości albo użytkownika wieczystego nieruchomości.> 

 

[Art.  28. 

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wskazać gminy lub ich części, na terenie 

których, w celu przygotowania obszaru Inwestycji, stosowane będą wszystkie albo 

wybrane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, określone 

w art. 29. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się dane zgromadzone w 

toku analiz przygotowujących Inwestycję, w szczególności analiz przestrzennych, 

środowiskowych, ekonomicznych i technicznych, wyznaczając obszar niezbędny do 

zapewnienia prawidłowego przygotowania Inwestycji w sposób możliwie zwarty. 
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3. W przypadku objęcia rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, części gminy, wskazuje się 

w nim część gminy objętą ustaleniami w sposób pozwalający na jej jednoznaczne 

określenie. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się termin utraty jego mocy, wynoszący 

maksymalnie 2 lata od dnia wejścia w życie. Termin 2 letni nie ulega przedłużeniu. 

5. W przypadku wejścia w życie, dla obszaru objętego ustaleniami rozporządzenia, o którym 

mowa w ust. 1, planu rezerwacji, dla nieruchomości znajdujących się na tym obszarze 

stosuje się wyłącznie ustalenia planu rezerwacji. 

 

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 rozwoju regionalnego projektów 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, realizuje Spółka Celowa. Do prawa 

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 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(109)&cm=DOCUMENT
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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).] 

 

<Art. 28. 

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wskazać gminy lub ich części, na 

których terenie, w celu przygotowania obszaru Inwestycji oraz zapewnienia 

optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na 

obszarze otoczenia CPK, stosowane będą szczególne zasady gospodarowania 

nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji 

inwestycji określone w art. 29, szczególne zasady nabywania nieruchomości 

określone w art. 29b lub szczególne zasady udostępniania nieruchomości na cele 

badań przyrodniczych określone w art. 29f, określając: 

http://lex.senat.pl/#/document/17027058?cm=DOCUMENT
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1) które spośród szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji, 

określonych w art. 29, oraz na jakich obszarach mają zastosowanie; 

2) które spośród szczególnych zasad nabywania nieruchomości, określonych 

w art. 29b, oraz na jakich obszarach mają zastosowanie; 

3) na jakich obszarach mają zastosowanie szczególne zasady udostępniania 

nieruchomości na cele badań przyrodniczych określone w art. 29f. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może przewidywać różne zasady, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dla różnych obszarów, określając w sposób jednoznaczny 

granice tych obszarów. 

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się dzień rozpoczęcia i dzień 

zakończenia obowiązywania każdej z zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, z 

zastrzeżeniem, że okres obowiązywania zasad dla danego obszaru wynosi: 

1) nie dłużej niż 4 lata − dla zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) nie dłużej niż 5 lat − dla zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całe działki ewidencyjne. 

5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się ustalenia 

rządowych dokumentów strategicznych, Programu oraz Strategicznego Studium 

Lokalizacyjnego, jeżeli zostały przyjęte, wyznaczając obszar niezbędny do 

zapewnienia prawidłowego przygotowania Inwestycji oraz zapewnienia optymalnych 

warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na obszarze 

otoczenia CPK w sposób możliwie zwarty. 

6. W przypadku gdy rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza zakaz, o 

którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 lub 10, odpowiednio decyzje wydane na 

podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące nieruchomości lub ich części 

znajdujących się na obszarze objętym rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, 

lub uchwały lokalizacyjne, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 5 

lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538), wygasają z dniem 

wejścia w życie tego rozporządzenia lub jego zmiany, z wyjątkiem decyzji 

dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych. 
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7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz uchwał lokalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 5 

lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących, na podstawie których przed dniem wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ust. 1, wydano decyzje o 

pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu. 

8. Do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisu 

art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego 

nie stosuje się. 

9. W ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, lub 

jego zmiany wójt, burmistrz lub prezydent miasta opracowuje wykaz decyzji, o 

których mowa w ust. 6. 

10. Wykaz, o którym mowa w ust. 9, jest przekazywany właściwym miejscowo organom 

administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz podlega 

ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy. 

11. W przypadku gdy rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza zakaz, o 

którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 lub 10, postępowania wszczęte i niezakończone 

przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, lub jego 

zmiany, odpowiednio w sprawie decyzji, o których mowa w art. 50 i art. 59 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub uchwał 

lokalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących, dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się 

na obszarze, objętych rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, umarza się. 

 

Art. 29. 

1. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji obejmują: 
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1) 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; 

2) uzgadnianie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; przepis art. 120r ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

3) zakaz wydawania pozwoleń na budowę; 

4) zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu; 

5) zakaz prowadzenia postępowań administracyjnych i dokonywania czynności 

materialno-technicznych skutkujących połączeniem lub podziałem działek 

ewidencyjnych; 

6) zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; 

7) zakaz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 

8) zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie: 

a) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących 

lokalizacji linii kolejowej, 

b) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) i 

dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

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, 

d) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1836 oraz z 2022 r. poz. 1261) i dotyczących lokalizacji inwestycji w 

zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej, 

e) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884) i dotyczących lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, 
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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. 1812) 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 2021 r. poz. 1484) 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 2022 r. poz. 273) i 

dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 

i) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1538), 

j) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym; 

9) zakaz wydawania zgody, o której mowa w art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974); 

10) zakaz podejmowania uchwał lokalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i w 

art. 20 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.  

2. Uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 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. 

3. Podmiot gospodarujący nieruchomością w imieniu Skarbu Państwa przed: 

1) ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych, 

2) zawarciem umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowej oraz umowy, 

która pozwala na realizację inwestycji na nieruchomości, również inwestycji o 

charakterze innym niż budowlanym 
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− jest obowiązany do uzyskania zgody Pełnomocnika. 

4. Umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zawarte bez dokonania zawiadomienia lub 

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub mimo braku zgody 

Pełnomocnika są nieważne z mocy prawa. 

5. Uzgadnianie projektów aktów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, następuje na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w zakresie dotyczącym negatywnego wpływu ustaleń aktów na 

możliwość przygotowania i realizacji Inwestycji. 

6. 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. 

7. Pełnomocnik może, w drodze decyzji, udzielić zgody na zwolnienie z zakazów 

określonych w ust. 1 pkt 3−8, biorąc pod uwagę wymogi prawidłowego 

przygotowania, realizacji oraz funkcjonowania Inwestycji oraz zapewnienia 

optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia Inwestycji. 

8. Organem uprawnionym do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla terenów objętych przepisami wydanymi na podstawie 

art. 28 ust. 1 jest wojewoda.  

9. Szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 

1, z wyłączeniem zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje się do realizacji 

Przedsięwzięć. 

10. Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 7, załącza się opis 

podstawowych danych charakteryzujących inwestycję objętą zwolnieniem, w tym jej 

lokalizację – w formie tekstowej oraz graficznej. W przypadku podziału 

nieruchomości do wniosku załącza się wstępny projekt podziału wraz ze wskazaniem 

celu dokonywanego podziału. 

11. Zgoda Pełnomocnika stanowi załącznik do wniosków lub zgłoszeń w sprawie 

wydania rozstrzygnięć, określonych w ust. 1 pkt 3−8 i ust. 8.> 

 

<Art. 29a. 

Zakazów określonych w art. 29 ust. 1 i 6 nie stosuje się do robót budowlanych albo 

zmiany zagospodarowania terenu polegających na: 
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1) remoncie, 

2) przebudowie niezmieniającej funkcji obiektu, 

3) wykonaniu urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz przyłączy, 

4) innych robotach budowlanych na istniejącym obiekcie budowlanym, prowadzących 

wyłącznie do: 

a) przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

b) poprawy bezpieczeństwa pożarowego, 

c) poprawy warunków sanitarnych, 

d) zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię lub kosztów pozyskania 

ciepła, 

e) zamiany źródła energii na odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1378 i 1383) lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu 

art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

f) zapewnienia telekomunikacji, 

5) odbudowie, 

6) budowie mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii  

− niezwiększających powierzchni zabudowy o więcej niż 5%. 

 

Art. 29b. 

1. Szczególne zasady nabywania nieruchomości obejmują: 

1) prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Spółki Celowej, z wyłączeniem 

samodzielnych lokali mieszkalnych; 

2) uprawnienie Spółki Celowej, uwzględniając znaczenie nieruchomości dla 

realizacji Przedsięwzięć, do: 

a) nabywania nieruchomości za cenę odpowiadającą najwyższej z wartości 

ustalonych zgodnie z ust. 2–13 lub na zasadach określonych w ust. 14 i 15 albo 

b) nabywania nieruchomości za cenę określoną zgodnie z ust. 2 i ustanowienia 

renty z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej na warunkach 

określonych w art. 29c 

− oraz wypłaty rekompensaty w związku ze spadkiem zdolności kredytowej 

zbywcy nieruchomości. 
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2. Podstawę ustalenia ceny nieruchomości w przypadku jej nabycia przez Spółkę Celową 

stanowi wartość nieruchomości określona zgodnie z przepisami o gospodarce 

nieruchomościami, z wyłączeniem ust. 12. 

3. Spółka Celowa może nabyć nieruchomość za cenę ustaloną zgodnie z ust. 2, 

powiększoną o kwotę odpowiadającą: 

1) 20% wartości gruntu oraz 40% różnicy między wartością nieruchomości i 

wartością gruntu – w przypadku prawa własności; 

2) 20% wartości prawa użytkowania wieczystego – w przypadku tego prawa; do 

ustalenia ceny za budynki i inne urządzenia stanowiące własność użytkownika 

wieczystego stosuje się przepis pkt 1; 

3) 40% wartości lokalu, stanowiącego odrębny przedmiot własności, albo wartości 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – w przypadku prawa własności 

do lokalu albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

4. Spółka Celowa może nabyć nieruchomość za cenę stanowiącą równowartość wartości 

odtworzeniowej nieruchomości określonej bez uwzględnienia stopnia zużycia. 

5. Spółka Celowa może nabyć nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym albo 

lokalem, stanowiącym odrębny przedmiot własności – w których jest zameldowany 

na pobyt stały właściciel albo użytkownik wieczysty – za cenę stanowiącą 25-krotność 

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m
2
 powierzchni użytkowej 

budynków mieszkalnych ogłaszanego przez wojewodę, obowiązującego w dniu 

poprzedzającym dzień dokonania transakcji.  

6. Spółka Celowa może nabyć nieruchomość za łączną wysokość ceny ustalonej zgodnie 

z ust. 5 powiększoną w odniesieniu do trzeciej i każdej kolejnej osoby o 10-krotność 

wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, w przypadku gdy w budynku mieszkalnym albo 

w lokalu, stanowiącym odrębny przedmiot własności, są zameldowane na pobyt stały 

więcej niż 2 osoby. 

7. Przy ustalaniu liczby osób zameldowanych na pobyt stały pomija się osoby inne niż 

osoby bliskie wobec właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, w 

rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, oraz osoby zameldowane na pobyt stały krócej niż przez 1 rok 

poprzedzający bezpośrednio dzień dokonania transakcji. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się również do właściciela albo użytkownika wieczystego 

nieruchomości, z wyłączeniem osób, które urodziły się albo nabyły w drodze 
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dziedziczenia, zapisu albo zapisu windykacyjnego prawo własności lub prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie jednego roku poprzedzającego 

bezpośrednio dzień dokonania transakcji  

9. Przy ustalaniu liczby osób zameldowanych na pobyt stały pomija się osoby 

posiadające tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. 

Podstawą ustalenia okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest 

oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

10. Cena ustalona zgodnie z przepisami ust. 5 i 6 nie może przekroczyć 60-krotności 

wskaźnika, o którym mowa w ust. 5. 

11. Przepisy ust. 2 i 4−10 stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego. 

12. Spółka Celowa może nabywać nieruchomości do realizacji danego Przedsięwzięcia za 

cenę ustaloną jako iloczyn metrów kwadratowych tej nieruchomości i 150% średniej 

ceny metra kwadratowego uzgodnionej dla tego Przedsięwzięcia między 

Pełnomocnikiem a Spółką Celową.  

13. Dokonując wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy przy zastosowaniu 

podejścia porównawczego nie uwzględnia transakcji zawartych z zastosowaniem 

przepisów ust. 3−12 i 14. 

14. Nabycie nieruchomości przez Spółkę Celową za cenę przewyższającą cenę ustaloną 

na podstawie ust. 3−11 może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, wynikających ze 

szczególnego znaczenia nabycia danej nieruchomości dla procesu inwestycyjnego, i 

wymaga zgody w postaci uchwały wspólników Spółki Celowej. 

15. W przypadku gdy cena nieruchomości ustalona zgodnie z ust. 3−12 przekracza 

wartość nieruchomości określoną zgodnie z ust. 2 o więcej niż 1 milion złotych, 

nabycie nieruchomości przez Spółkę Celową za cenę uwzględniającą to 

przekroczenie wymaga zgody w postaci uchwały wspólników Spółki Celowej.  

16. W przypadku nabycia nieruchomości przez Spółkę Celową z obszaru wskazanego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 1: 
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1) termin wydania nieruchomości określa się, na wniosek zbywcy, na dzień nie 

wcześniejszy niż 31 grudnia 2022 r.; 

2) w okresie od dnia przeniesienia własności nieruchomości do dnia jej wydania 

zbywca jest uprawniony do korzystania z nieruchomości, w tym pobierania z niej 

pożytków, na warunkach szczegółowo określonych w umowie; 

3) na żądanie Spółki Celowej w umowie zawiera się zobowiązanie zbywcy do 

nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości Spółce Celowej w przypadku 

konieczności przeprowadzenia badań przyrodniczych lub badań i pomiarów 

niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji albo Inwestycji 

Towarzyszącej, w szczególności badań archeologicznych, konserwatorskich, prac 

geologicznych, oraz ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych bez wykonywania prac geologicznych; 

4) zbywca jest obowiązany do wydania nieruchomości w terminie i w stanie 

szczegółowo określonych w umowie. 

 

Art. 29c. 

1. Spółka Celowa może zawrzeć z osobą zbywającą nieruchomość umowę nieodpłatnej 

renty w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej przez tę osobę, 

jeżeli nie narusza to zasad prawidłowej gospodarki w zarządzaniu mieniem 

państwowym, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 

807, 872, 1459 i 1512). 

2. Warunkiem ustanowienia renty jest nabycie przez Spółkę Celową nieruchomości po 

cenie równej wartości tej nieruchomości określonej w operacie szacunkowym 

zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami. 

3. Renta może być ustanowiona dla osoby, która: 

1) w dniu 30 czerwca 2021 r. była właścicielem nieruchomości na obszarze, na 

którym będą miały zastosowanie szczególne zasady nabywania nieruchomości; 

2) przed zbyciem nieruchomości na rzecz Spółki Celowej podlegała ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu jako rolnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 3 

lat, oraz 
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3) zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w związku ze zbyciem 

nieruchomości na rzecz Spółki Celowej. 

4. Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej przez osobę zbywającą 

nieruchomość uznaje się za spełniony, jeżeli po zbyciu nieruchomości na rzecz Spółki 

Celowej osoba ta nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

5. Wysokość renty dla: 

1) osoby, która nie osiągnęła wieku 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli jest 

mężczyzną − jest ustalana w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w 

ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504); 

2) osoby, która osiągnęła wiek 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli jest 

mężczyzną − jest ustalana w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

6. Osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, może na wniosek kontynuować 

podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, o którym mowa w ustawie z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepisu art. 16 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stosuje 

się. 

7. Renta wygasa z dniem, w którym osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, 

stanie się ponownie właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa 

rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Spółka Celowa wypowiada 

umowę renty niezwłocznie ze skutkiem od dnia wygaśnięcia renty. 

8. W przypadku gdy osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, nabędzie w 

drodze dziedziczenia, zapisu, zapisu windykacyjnego albo zasiedzenia własność albo 

udział w prawie własności gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku 

rolnym, renta ulega zawieszeniu. Zawieszenie renty nie może trwać dłużej niż przez 

okres jednego roku od dnia nabycia gospodarstwa rolnego. Jeżeli po upływie tego 

terminu osoba, której renta jest zawieszona, nadal będzie właścicielem albo 

współwłaścicielem tego gospodarstwa rolnego, renta wygasa, a Spółka Celowa 

wypowiada umowę renty ze skutkiem od dnia wygaśnięcia renty. 
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9. Wysokość renty zmniejsza się o wartość emerytury lub renty przysługujących na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, lub 

przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

 

Art. 29d. 

1. W celu wypłaty rekompensaty w związku ze spadkiem zdolności kredytowej zbywcy 

nieruchomości Spółka Celowa ocenia jego zdolność kredytową na dzień zbycia 

nieruchomości na rzecz Spółki Celowej jako wynik porównania stałych rat 

kredytowych przy stopach procentowych w dniu zaciągania kredytu przez zbywcę i 

stopach procentowych w dniu zbycia nieruchomości na rzecz Spółki Celowej, 

przyjmując założenie, że pozostałe warunki kredytowe, zawarte w umowie 

kredytowej, pozostają na tym samym poziomie.  

2. Rekompensata stanowi różnicę pomiędzy ceną, za którą nieruchomość została zbyta 

Spółce Celowej a sumą wolnych środków pieniężnych pozostałych po spłacie 

zadłużenia i zdolności kredytowej wyliczonej na dzień zbycia nieruchomości na rzecz 

Spółki Celowej. 

Art. 29e. 

1. Prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1, wykonuje Spółka Celowa 

na swoją rzecz. Do prawa pierwokupu w zakresie nieuregulowanym ustawą 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 2022 r. poz. 1360). 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. 

2. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje nieruchomość składającą się z więcej niż jednej 

działki ewidencyjnej, prawo pierwokupu przysługuje do tej części nieruchomości, 

która jest objęta przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 1.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gdy: 



- 172 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) część nieruchomości pozostała po wykonaniu prawa pierwokupu nie nadaje się 

do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele,  

2) osoba trzecia, na rzecz której nieruchomość stanowiąca przedmiot prawa 

pierwokupu miała zostać sprzedana, oświadczy, że nie jest zainteresowana 

nabyciem części nieruchomości pozostałej po wykonaniu prawa pierwokupu 

− Spółka Celowa nabywa na wniosek właściciela tę część nieruchomości, na zasadach 

określonych w ust. 1. 

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. Przepisy art. 29b ust. 1 pkt 2 i ust. 2–14 stosuje się do nabycia nieruchomości w 

drodze pierwokupu. 

Art. 29f. 

1. Szczególne zasady udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych 

dotyczą przeprowadzania badań przyrodniczych niezbędnych do przygotowania i 

realizacji Inwestycji lub przygotowania obszaru Inwestycji, w szczególności do 

sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Szczególne zasady udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych 

obejmują: 

1) uprawnienie Inwestora do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz 

dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi badaniami 

przyrodniczymi; 

2) zobowiązanie właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością do 

udostępnienia nieruchomości na cele badań przyrodniczych; 

3) uprawnienie Inwestora do wykonywania badań przyrodniczych na terenach 

zamkniętych, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, pod nadzorem zarządzającego tym terenem. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie naruszają: 

1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o 

lasach, o drogach publicznych oraz o ochronie informacji niejawnych; 
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2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom 

dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom 

ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na 

podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów 

międzynarodowych. 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, mogą być wykonywane przez osoby 

fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne działające na 

podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Inwestora. 

5. Do egzekucji obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wynikających z 

rozporządzenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

6. Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań przyrodniczych podlegają 

naprawieniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − 

Kodeks cywilny. 

Art. 29g. 

1. Właściciel nieruchomości, któremu nie udzielono zgody, o której mowa w art. 29 ust. 

7, w zakresie zakazu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, po dniu, w którym 

decyzja odmawiająca zgody stała się ostateczna, może wystąpić do wojewody o 

przyznanie odszkodowania:  

1) w wysokości równej 1/100 różnicy wartości między wartością nieruchomości 

określoną według jej możliwego stanu zagospodarowania wynikającego z 

dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego a wartością nieruchomości według 

faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu 

wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz 

telekomunikacyjnych za każde pełne 12 miesięcy trwania ograniczeń 

wynikających z planu rezerwacji – jeżeli podstawą wniosku o wyrażenie zgody 

był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub 

2) w wysokości równej 1/100 różnicy wartości między wartością nieruchomości 

określoną według jej możliwego stanu zagospodarowania wynikającego z decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a wartością nieruchomości 

według faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w 
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dniu wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz 

telekomunikacyjnych za każde pełne 12 miesięcy trwania ograniczeń 

wynikających z planu rezerwacji – jeżeli podstawą wniosku o wyrażenie zgody na 

uzyskanie pozwolenia na budowę była decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

2. W przypadku uchylenia pozwolenia na budowę lub zakazania realizacji robót 

budowlanych na podstawie zgłoszenia budowlanego właścicielowi nieruchomości 

przysługuje odszkodowanie w wysokości: 

1) kosztów przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskania zgód i 

dokumentów, które zostały poniesione w związku z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub dokonaniem zgłoszenia budowlanego, oraz 

2) równej różnicy wartości między wartością nieruchomości określoną zgodnie z 

treścią pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego a wartością 

nieruchomości według faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do 

istniejących w dniu wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, 

ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych. 

3. Obliczając odszkodowanie, ustalane na podstawie ust. 1: 

1) za wartość nieruchomości przyjmuje się jej wartość z dnia złożenia wniosku o 

odszkodowanie; 

2) za pierwszy dzień, w którym należne jest odszkodowanie, przyjmuje się dzień 

następujący po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna; 

3) w przypadku gdy okres między dniem, o którym mowa w pkt 2, a ostatnim dniem 

obowiązywania planu rezerwacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, ale nie jest 

wielokrotnością 12 miesięcy, odszkodowanie za miesiące pozostałe do pełnego 

roku wynosi 1/12 odszkodowania, ustalonego na podstawie ust. 1, za każdy 

rozpoczęty miesiąc; 

4) w przypadku gdy okres między dniem, o którym mowa w pkt 2, a ostatnim dniem 

obowiązywania planu rezerwacji jest krótszy od 12 miesięcy, odszkodowanie 

wynosi 1/12 odszkodowania, ustalonego na podstawie ust. 1, za każdy rozpoczęty 

miesiąc. 
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4. Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, przedawnia się po upływie 6 lat 

od dnia następującego: 

1) po upływie ostatniego dnia obowiązywania planu rezerwacji, w przypadku 

odszkodowania ustalanego na podstawie ust. 1 pkt 1; 

2) po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, w 

przypadku odszkodowania ustalanego na podstawie ust. 1 pkt 2.  

5. Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przedawnia się po upływie 6 lat 

od dnia, w którym decyzja uchylająca pozwolenia na budowę lub decyzja zakazująca 

realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowlanego stała się 

ostateczna.  

Art. 29h. 

1. Przez możliwy stan zagospodarowania, o którym mowa w art. 29g ust. 1 pkt 1, 

rozumie się stan nieruchomości prawnie dopuszczalny, technicznie możliwy i 

ekonomicznie uzasadniony. 

2. Wartość nieruchomości określa się na podstawie: 

1) dotychczasowego przeznaczenia wynikającego z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w przypadku gdy plan rezerwacji dotyczy 

nieruchomości objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, który na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 i 5−7 nie może stanowić 

podstawy do zmiany sposobu zagospodarowania terenu, uzyskania pozwolenia na 

budowę, dokonania skutecznego zgłoszenia budowlanego, podziału 

nieruchomości, wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; 

2) wyłącznie faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących 

w dniu wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz 

telekomunikacyjnych, w przypadku gdy dana nieruchomość nie była objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w 

przeddzień wejścia w życie planu rezerwacji.  

3. W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o ile niniejszy artykuł nie 

stanowi inaczej. 

4. Przy określaniu wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 29g ust. 2, nie 

uwzględnia się: 
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1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzednio 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy − 

w przypadku gdy podstawą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego 

był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

2) decyzji o warunkach zabudowy, poprzednio obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy − w przypadku gdy 

podstawą pozwolenia na budowę była decyzja o warunkach zabudowy. 

 

Art. 29i. 

1. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 29g ust. 1, wydaje 

wojewoda.  

2. Właściciel nieruchomości może uzyskać odszkodowanie, o którym mowa w art. 29g 

ust. 1, wyłącznie raz, niezależnie od liczby składanych wniosków i wydanych decyzji 

odmawiających udzielenia zgody, o której mowa w art. 29 ust. 7. 

 

[Art.  30. 

1. Jeżeli do przeprowadzenia badań lub pomiarów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 

konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, Inwestor może wystąpić z 

wnioskiem do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na udostępnienie nieruchomości. 

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, Inwestor jest 

obowiązany wystąpić do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zgodę 

na udostępnienie nieruchomości oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i 

terminy korzystania z nieruchomości. 

3. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia inwestora, wojewoda, na wniosek inwestora, wydaje decyzję o udostępnieniu 

nieruchomości. 

4. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem; 

2) oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne w celu 

wykonania prac; 
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3) wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez 

inwestora; 

4) oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego, o 

której mowa w ust. 2. 

5. Niezwłocznie po wykonaniu prac, o których mowa w ust. 1, na Inwestorze ciąży obowiązek 

przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. 

6. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest Główny Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. 

7. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 

8. Udzielenie zezwolenia na udostępnienie nieruchomości następuje za odszkodowaniem. 

9. Do ustalenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 7.] 

 

Art.  31. 

Informację o ogłoszeniu przepisów wydanych na podstawie art. 28 ust. 1[, wraz z ich treścią,] 

zamieszcza się: 

1) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: 

a) urzędu wojewódzkiego, 

b) urzędu marszałkowskiego, 

c) starostwa powiatowego, 

d) urzędu gminy; 

2) w prasie lokalnej oraz obwieszcza się w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie i 

miejscowości. 

<Rozdział 1a 

Udostępnienie nieruchomości na cele badań przyrodniczych 

 

Art. 31a. 

1. Inwestor, w celu przeprowadzenia badań przyrodniczych niezbędnych do 

przygotowania i realizacji Inwestycji, w szczególności do sporządzenia karty 

informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, może wystąpić do 
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właściwego miejscowo wojewody z wnioskiem o wydanie rozporządzenia o 

udostępnieniu nieruchomości na cele badań przyrodniczych. 

2. Wniosek o wydanie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie: 

1) gmin lub ich części, na których terenie będą wykonywane badania przyrodnicze; 

2) terminu obowiązywania rozporządzenia, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż 5 lat. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego, który: 

1) uprawnia Inwestora do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz 

dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywaniem badań 

przyrodniczych; 

2) zobowiązuje właściciela lub inną osobę władającą nieruchomością do 

udostępnienia nieruchomości na cele badań przyrodniczych; 

3) uprawnia Inwestora do wykonywania badań przyrodniczych na terenach 

zamkniętych, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, pod nadzorem zarządzającego tym terenem. 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, nie naruszają: 

1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o 

lasach, o drogach publicznych oraz o ochronie informacji niejawnych; 

2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom 

dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom 

ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na 

podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów 

międzynarodowych. 

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, mogą być wykonywane przez osoby 

fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne działające na 

podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Inwestora. 

 

Art. 31b. 

1. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od 

dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 31a ust. 2. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, wchodzi w życie w terminie 30 dni 

od dnia jego ogłoszenia we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, podlega również ogłoszeniu w: 
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1) Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń właściwego urzędu 

wojewódzkiego; 

2) Biuletynach Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń: 

a) starostw powiatowych, 

b) urzędów gmin 

− które w całości lub w części są położone na obszarze objętym rozporządzeniem; 

3) sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie; 

4) prasie o odpowiednim zasięgu. 

4. Koszty ogłoszeń w prasie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, ponosi Inwestor. 

 

Art. 31c. 

Do egzekucji obowiązków wynikających z rozporządzenia, o którym mowa w art. 31a 

ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 31d. 

Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań przyrodniczych podlegają 

naprawieniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks 

cywilny. 

Art. 31e. 

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do obszaru objętego rozporządzeniem, o 

którym mowa w art. 28 ust. 1. 

Rozdział 1b 

Udostępnienie nieruchomości na cele badań i pomiarów 

 

Art. 31f. 

1. Jeżeli do przeprowadzenia badań i pomiarów niezbędnych do przygotowania i 

realizacji Inwestycji, w szczególności: 

1) badań archeologicznych, 

2) badań konserwatorskich,  

3) prac geologicznych, 

4) ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez 

wykonywania robót geologicznych 
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− konieczne jest udostępnienie nieruchomości, a jej właściciel lub użytkownik 

wieczysty odmówił jej udostępnienia, Inwestor może wystąpić z wnioskiem do 

właściwego miejscowo wojewody o wydanie decyzji o udostępnieniu 

nieruchomości na cele badań i pomiarów. Decyzja o udostępnieniu nieruchomości 

na cele badań i pomiarów może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu 

umożliwiającego wykonanie badań i pomiarów. 

2. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, Inwestor jest 

obowiązany wystąpić do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o 

zgodę na udostępnienie tej nieruchomości, określając przewidywany sposób, zakres i 

terminy korzystania z nieruchomości. 

3. Przez wystąpienie o zgodę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć przesłanie przez 

Inwestora na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w 

art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

propozycji porozumienia z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości koniecznej do udostępnienia na cele badań i pomiarów. 

4. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości 

na cele badań i pomiarów następuje na wniosek Inwestora, w przypadku 

niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, w terminie miesiąca od dnia 

doręczenia propozycji porozumienia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu. 

5. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem; 

2) oznaczenie nieruchomości lub ich części, których udostępnienie jest konieczne na 

cele badań i pomiarów; 

3) wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone 

przez Inwestora; 

4) oświadczenie Inwestora o braku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 

3. 

6. Przepisów ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli uzyskanie zgody, o której 

mowa w ust. 2, jest niemożliwe z uwagi na spełnienie przynajmniej jednego z 

następujących warunków: 

1) ważny interes gospodarczy Inwestora; 

2) nieuregulowany stan prawny nieruchomości; 
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3) brak danych w ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu 

właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. 

 

Art. 31g. 

1. Właściwy miejscowy wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w przedmiocie 

wydania decyzji do udostępnienia nieruchomości na cele badań i pomiarów: 

1) wnioskodawcę; 

2) właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy 

czym doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i 

budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, jest skuteczne. 

2. Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany 

doręczać stronom w toku postępowania, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o 

udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów lub brak danych w ewidencji 

gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, pozwalających na ustalenie danych osobowych, 

w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie 

stanowią przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o 

udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów oraz jej doręczenia i 

zawiadomienia o jej wydaniu. 

4. Właściwy miejscowo wojewoda doręcza decyzję o udostępnieniu nieruchomości na 

cele badań i pomiarów wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jej wydaniu, 

w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze 

względu na lokalizację tej inwestycji, na stronach internetowych urzędu 

wojewódzkiego oraz tych gmin, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w 

urzędzie wojewódzkim. 

5. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o 

udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów zawiadomienie o wydaniu 

decyzji doręcza się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków, o której 

mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i 
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kartograficzne, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w tej 

ewidencji jest skuteczne. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym. 

7. Przepisy ust. 1−6 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o 

decyzji o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów wydanej przez 

organ wyższego stopnia. 

8. W przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1−3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − 

Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiesza się postępowania o wydanie 

decyzji o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów. 

9. Przepisów art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks 

postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniach o wydanie decyzji 

o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów. W przypadkach 

określonych w tych przepisach organ prowadzący postępowanie wyznacza z urzędu 

przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu, jeżeli jest to konieczne 

dla przeprowadzenia postępowania. 

Art. 31h. 

1. Decyzję o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów wydaje się w 

terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 31f ust. 4. 

2. Decyzję o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów wydaje się na czas 

określony, nie dłuższy niż 5 lat. 

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, na wniosek Inwestora, uzasadniony interesem 

społecznym lub ważnym interesem gospodarczym, nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

4. Organem wyższego stopnia w stosunku do właściwego miejscowo wojewody jest 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

5. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o udostępnieniu nieruchomości na 

cele badań i pomiarów stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

6. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej 

doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia 

zawiadomienia o jej wydaniu. 
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7. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera zarzuty odnoszące się do 

decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

8. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 14 dni od 

dnia jego wniesienia. Przepisu art. 135 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks 

postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

9. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem 

administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w ust. 1, ani stwierdzić 

jej nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji w zakresie 

nieruchomości lub działki.  

10. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o 

której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 159 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. − Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Art. 31i. 

1. Inwestor po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w art. 

31f ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. 

2. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo 

powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom lub użytkownikom 

wieczystym nieruchomości przysługuje od Inwestora odszkodowanie. 

3. Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń 

zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę 

odpowiadającą temu zmniejszeniu. 

4. Odszkodowanie przysługuje również za okres braku możliwości korzystania z 

nieruchomości lub jej części objętej decyzją, o której mowa w art. 31h ust. 1.  

5. Do określenia wysokości odszkodowania przepisy art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 

6. Decyzję o odszkodowaniu wydaje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości właściwy miejscowo wojewoda w terminie miesiąca od dnia złożenia 

wniosku. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym składa się nie później niż w 

terminie miesiąca od dnia stwierdzenia wystąpienia szkody i nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań lub pomiarów, o których mowa w 

art. 31f ust. 1.  
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7. Organem wyższego stopnia w stosunku do właściwego miejscowo wojewody jest 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Art. 31j. 

1. Do skarg na decyzję, o której mowa w art. 31h ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655 i 1457), z wyłączeniem art. 61 § 3−6, art. 115−122 i art. 

152 tej ustawy, z tym że: 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

wniesienia skargi; 

2) skargę rozpoznaje się w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do sądu. 

2. Termin rozpoznania skargi kasacyjnej wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.> 

 

[Rozdział  2 

Rezerwacja obszaru Inwestycji 

 

Art.  32. 

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego przygotowania i realizacji Inwestycji, na wniosek 

Spółki Celowej, można dokonać rezerwacji obszaru inwestycji, uwzględniając w 

szczególności analizy środowiskowe, przestrzenne, ekonomiczne i techniczne, wyznaczając 

obszar niezbędny do zapewnienia prawidłowego przygotowania Inwestycji. 

2. Rezerwacji obszaru inwestycji dokonuje wojewoda w planie rezerwacji, wydawanym w 

formie zarządzenia stanowiącego akt prawa miejscowego. Obszar planu rezerwacji mogą 

stanowić wyłącznie tereny objęte przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 1. 

3. Planem rezerwacji obszaru inwestycji obejmuje się całe działki ewidencyjne. 

4. Rezerwacji obszaru inwestycji dokonuje się na wniosek Spółki Celowej, na okres 

wynoszący nie więcej niż 2 lata, biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych. Okres 

2 lat nie podlega przedłużeniu. 

5. Plan rezerwacji składa się z części tekstowej i graficznej. Część graficzna przedstawia 

obszar objęty rezerwacją, na mapie sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy 

ewidencyjnej. 
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6. W planie rezerwacji określa się wszystkie albo wybrane szczególne zasady gospodarowania 

nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji 

inwestycji celu publicznego, spośród wymienionych w art. 33. 

 

Art.  33. 

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 rozwoju regionalnego 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, 

http://lex.senat.pl/#/document/17027073?cm=DOCUMENT
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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, 

d) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego 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. 

http://lex.senat.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17529587?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17546217?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17636533?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17716352?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219531?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18836268?cm=DOCUMENT
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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.  34. 

1. Niezależnie od zakazów określonych w planie rezerwacji, dopuszcza się wydawanie 

rozstrzygnięć dotyczących robót budowlanych wobec obiektu stanowiącego zabytek albo 

zezwalających na zmianę zagospodarowania terenu polegającą na: 

1) remoncie, 

2) przebudowie niezmieniającej funkcji obiektu, 

3) wykonaniu urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz przyłączy, 

4) innych robotach budowlanych na istniejącym obiekcie budowlanym, prowadzących 

wyłącznie do: 

a) przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

b) poprawy bezpieczeństwa pożarowego, 

c) poprawy warunków sanitarnych, 

d) zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię lub kosztów pozyskania ciepła, 

e) zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej 

kogeneracji, 

f) zapewnienia telekomunikacji, 

5) odbudowie 

- niezmieniającą kolorystyki obiektu budowlanego oraz - w przypadku budynków - 

niezwiększającą powierzchni zabudowy o więcej niż 5%. 

2. Jeżeli zmiana zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 1, polegać ma na budowie 

instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 i 1093), łączna moc 

zainstalowana takich instalacji nie może przekraczać - dla energii: 

1) elektrycznej - 500 kW; 

2) cieplnej - 900 kW. 

http://lex.senat.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(13)&cm=DOCUMENT
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Art.  35. 

Po wpływie wniosku o wydanie planu rezerwacji wojewoda poddaje projekt planu 

konsultacjom społecznym. 

Art.  36. 

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie wnoszenia uwag oraz dyskusji publicznej 

nad projektem planu rezerwacji. 

2. Każdy ma prawo wniesienia uwag oraz udziału w dyskusji publicznej, a także udziału w 

innych formach konsultacji, jeżeli są prowadzone. 

3. Wojewoda, w drodze obwieszczenia, zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych. W obwieszczeniu informuje się o: 

1) wszczęciu postępowania w przedmiocie planu rezerwacji; 

2) sposobie i terminie wnoszenia uwag do projektu; 

3) miejscu i terminie dyskusji publicznej, w tym warunkach dostępności pomieszczenia dla 

osób z ograniczoną sprawnością; 

4) sposobie zapoznania się z treścią wniosku Inwestora, w tym miejscach udostępnienia 

wniosku w siedzibie urzędu gminy oraz adresie strony internetowej, na której 

zamieszczony jest wniosek. 

4. Obwieszczenia dokonuje się na okres 14 dni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz w siedzibie: 

1) urzędu wojewódzkiego; 

2) urzędu gminy. 

5. Termin dyskusji publicznej wyznacza się w taki sposób, aby ostatnie obwieszczenie o tej 

dyskusji nastąpiło na co najmniej 7 dni przed jej terminem. Dyskusję publiczną organizuje 

się poza ustalonymi godzinami pracy lub w dni ustawowo wolne od pracy. Dyskusja 

publiczna odbywa się w każdej gminie objętej projektem, w pomieszczeniach 

umożliwiających dostęp osobom z ograniczoną sprawnością. 

6. Termin na wnoszenie uwag wynosi co najmniej 30 dni od dnia dokonania ostatniego 

obwieszczenia, przy czym dopuszcza się składanie uwag również w czasie trwania 

obwieszczenia. 

7. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej; 

2) ustnie do protokołu; 
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3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

podpisem elektronicznym. 

8. Przeprowadzenie czynności w konsultacjach społecznych, w szczególności organizację 

dyskusji publicznych, wojewoda może nieodpłatnie powierzyć Spółce Celowej na 

podstawie porozumienia. 

9. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone również w innych formach zapewniających 

uzyskanie możliwie szerokiej i pełnej opinii społeczeństwa. 

10. Z konsultacji społecznych niezwłocznie sporządza się raport, obejmujący opis ich 

przebiegu, wykaz złożonych uwag oraz uzasadnione stanowisko do każdej z uwag. Raport 

podlega zamieszczeniu na stronach, o których mowa w ust. 4. 

 

Art.  37. 

Niezwłocznie po uzyskaniu przez decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK 

waloru ostateczności albo ustąpieniu przyczyn, dla których ustanowiono rezerwację, 

wojewoda uchyla plan rezerwacji. Do postępowania w przedmiocie uchylenia planu 

rezerwacji przepisów art. 35 i art. 36 nie stosuje się.] 

 

Art.  38. 

1. Lokalizacja Inwestycji następuje w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

CPK. 

2. Dopuszcza się wydanie odrębnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK 

dla całości lub części [lotniczych urządzeń naziemnych] <Inwestycji>. 

3. Lokalizacji [inwestycji] <Inwestycji> można dokonać wbrew ustaleniom miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku ustaleń tego planu 

niezgodnych z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK nie 

stosuje się. 

4. Rada gminy uchyla miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w całości lub w 

części w zakresie, w jakim jest on niezgodny z ustaleniami ostatecznej decyzji, o której 

mowa w ust. 1, dotyczącymi obszaru znajdującego się w liniach rozgraniczających teren 

Inwestycji, albo obejmuje obszar, na którym ta decyzja ustanowiła teren zamknięty. 

5. Spółka Celowa, za zgodą Pełnomocnika, może, na podstawie porozumienia zawartego z 

gminą, pokryć koszty sporządzenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w zakresie szerszym niż określony w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 

http://lex.senat.pl/#/document/17027058?unitId=art(21)ust(2)&cm=DOCUMENT
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marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędnym do 

zapewnienia spójności zagospodarowania przestrzennego w związku z realizacją 

Inwestycji. 

<Art. 38a. 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK może obejmować lokalizację 

innych obiektów, urządzeń, sieci lub instalacji w zakresie, w jakim są one 

przestrzennie oraz funkcjonalnie powiązane z Inwestycją, w tym: 

1) dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych; 

2) ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 

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

3) dróg kolejowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym; 

4) urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego w rozumieniu ustawy z dnia 

12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie lotnisk użytku publicznego; 

5) urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. − Prawo wodne; 

6) rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych wraz z infrastrukturą 

niezbędną do obsługi w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu 

i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. 

 

[Art.  39. 

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

budowy CPK nie stosuje się przepisów art. 6-10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471).] 

 

<Art. 39. 

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie CPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 i 2163).> 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16796586?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
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Art.  40. 

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wydaje wojewoda. Organem 

wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK określa w szczególności: 

1) linie rozgraniczające teren Inwestycji; 

2) charakterystykę Inwestycji; 

3) wymagania dotyczące powiązania Inwestycji z drogami publicznymi, liniami 

kolejowymi oraz sieciami, w tym w zależności od potrzeb obszary albo punkty 

lokalizacji połączeń z tymi drogami, liniami kolejowymi oraz sieciami; 

4) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony zabytków i dóbr kultury; 

5) warunki wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony 

granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, oraz sieci i systemów 

teleinformatycznych niezbędnych do realizacji tych potrzeb; 

6) ustalenia w zakresie kształtowania zieleni; 

7) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich; 

[8) zatwierdzenie podziału i scalenia nieruchomości;] 

<8) zatwierdzenie podziału nieruchomości, a w razie wniosku inwestora – również 

zatwierdzenie połączenia nieruchomości;> 

9) wykaz nieruchomości lub ich części, podlegających wywłaszczeniu; 

10) wykaz nieruchomości lub ich części, wobec których ogranicza się sposób korzystania 

z nieruchomości wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia w korzystaniu z 

nieruchomości [.] <;> 

<11) termin wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz 

faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową, liczony w 

sposób określony w art. 52 ust. 1, nie krótszy niż 120 dni; na wniosek Inwestora 

organ wyznacza dłuższy termin wydania nieruchomości dla określonych w 

decyzji obszarów.> 

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK może ustanowić na całości albo 

części terenu nią objętego teren zamknięty, określając klauzulę tajności informacji 

dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie. Do skutków ustanowienia terenu 



- 192 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zamkniętego przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) stosuje się odpowiednio. 

 

[Art.  42. 

1. Spółka Celowa składa wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie CPK po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Przepis art. 36 stosuje się 

odpowiednio, przy czym ilekroć w tym przepisie mowa jest o wojewodzie, należy przez to 

rozumieć Spółkę Celową. 

2. Organy administracji publicznej obowiązane są do współpracy ze Spółką Celową w 

zakresie umożliwiającym przeprowadzenie konsultacji społecznych.] 

 

Art.  43. 

1. Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK załącza 

się: 

1) mapę w skali co najmniej 1:5000, sporządzoną z wykorzystaniem treści mapy 

zasadniczej, a jeżeli nie jest to możliwe - mapy ewidencyjnej, przedstawiającą 

projektowany obszar Inwestycji, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 

budowlanych, oraz istniejące [i projektowane] uzbrojenie terenu; 

2) charakterystykę Inwestycji; 

[3) mapy zawierające projekty podziału i scalenia nieruchomości, w przypadku gdy wnosi 

o to inwestor;] 

<3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie z 

przepisami odrębnymi;> 

4) wypis z katastru nieruchomości lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący 

kataster, pozwalający na ustalenie danych adresowych stron postępowania; 

5) oznaczenie nieruchomości lub ich części, które podlegać mają wywłaszczeniu; 

6) oznaczenie nieruchomości lub ich części, wobec których ustanowione mają zostać 

ograniczenia w sposobie korzystania, wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia; 

7) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze i zagospodarowaniu terenu; 

8) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784 i 922); 

http://lex.senat.pl/#/document/16793127?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT
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9) promesę zezwolenia na założenie lotniska, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 

847); 

10) opinie, o których mowa w art. 41 ust. 1, albo dowody doręczenia wniosków o wydanie 

tych opinii; 

[11) raport z konsultacji społecznych;] 

12) decyzje administracyjne wymagane przepisami odrębnymi do lokalizacji Inwestycji. 

2. Opinie, o których mowa w art. 41 ust. 1, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź 

stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami do dokonania 

lokalizacji inwestycji. 

Art.  44. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK: 

[1) dokonuje podziału i scalenia nieruchomości w liniach rozgraniczających teren 

Inwestycji, zgodnie z wnioskiem Spółki Celowej;] 

<1) dokonuje podziału oraz połączenia nieruchomości w liniach rozgraniczających 

teren Inwestycji, zgodnie z wnioskiem Spółki Celowej;> 

2) stanowi podstawę uzyskania pozwolenia na budowę i wiąże organ wydający to 

pozwolenie; 

3) wiąże organ ochrony zabytków przy wydawaniu pozwolenia, o którym mowa w art. 36 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2021 r. poz. 710 i 954), zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z obszaru 

wpisanego do rejestru zabytków oraz określenia sposobu postępowania z zabytkami w 

przypadku zamknięcia cmentarza; 

4) zobowiązuje do wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz 

uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową, 

w terminie określonym w [art. 50 ust. 1] <decyzji>; 

5) stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze 

nieruchomości. 

2. Wpisy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dokonywane są na wniosek złożony przez Spółkę 

Celową. 

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wiąże przy wydawaniu decyzji 

na podstawie: 

http://lex.senat.pl/#/document/16975592?unitId=art(57)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17051617?unitId=art(36)&cm=DOCUMENT
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1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych i dotyczących zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej; 

2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących lokalizacji linii 

kolejowej; 

3) 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; 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i dotyczących 

lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej; 

5) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 1 sieci telekomunikacyjnych i 

dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej; 

6) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i dotyczących pozwolenia na 

realizację takich inwestycji; 

7) ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i dotyczących 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszącej; 

8) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych i dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w 

zakresie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

9) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w sektorze naftowym. 

Art.  46. 

1. Z dniem doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie CPK, wszczyna się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu 

wywłaszczenia nieruchomości. 

2. W zawiadomieniu zamieszcza się informacje o: 

1) uprawnieniu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości do otrzymania w 

ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej lub ustalenia odszkodowania w 

http://lex.senat.pl/#/document/17027073?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17529587?cm=DOCUMENT
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http://lex.senat.pl/#/document/18219531?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18836268?cm=DOCUMENT


- 195 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

trybie negocjacji wraz z obowiązkiem zawiadomienia Spółki Celowej o wyborze trybu 

ustalenia odszkodowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia; 

2) terminie wydania nieruchomości; 

[3) możliwości wydania nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, co uprawnia do powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę 

równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;] 

<3) możliwości wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz 

umożliwienia faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę 

Celową, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, co uprawnia do 

powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę równą 5% wartości 

nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;> 

4) uprawnieniu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym lub budynkiem, w którym został wyodrębniony 

przynajmniej jeden lokal mieszkalny, do powiększenia wysokości odszkodowania o 

kwotę 10 000 zł w odniesieniu do każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się na 

tej nieruchomości. 

[Art.  47. 

1. W okresie obowiązywania planu rezerwacji obszaru inwestycji, a jeżeli plan rezerwacji nie 

został przyjęty - niezwłocznie po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, Spółka Celowa zapewnia przygotowanie przez 

rzeczoznawców majątkowych ekspertyzy rynku nieruchomości dla obszaru objętego, 

odpowiednio, rezerwacją lub wnioskiem. Ekspertyza rynku nieruchomości stanowi 

ekspertyzę, o której mowa w art. 174 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami. 

2. Ekspertyza rynku nieruchomości składa się z analiz rynków nieruchomości właściwych dla 

wyodrębnionych grup nieruchomości. Wyodrębnienie grup nieruchomości dokonuje się na 

podstawie podobieństwa poszczególnych nieruchomości, w szczególności pod kątem 

rodzaju, położenia i stanu nieruchomości, dotychczasowego przeznaczenia, sposobu 

użytkowania oraz innych cech, które w ocenie rzeczoznawców majątkowych mają wpływ 

na wartość nieruchomości. 

3. Przy dokonywaniu analiz wykorzystuje się wszelkie, dostępne i niezbędne dane o 

nieruchomościach, zawarte w szczególności w źródłach danych, o których mowa w art. 

155 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(174)ust(3(a))pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(155)ust(1)&cm=DOCUMENT
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- 196 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. W poszczególnych analizach podaje się w szczególności przedziały cen transakcyjnych 

nieruchomości podobnych do wyodrębnionych grup nieruchomości według 

dotychczasowego przeznaczenia oraz według dopuszczalnego sposobu użytkowania 

wynikającego z celu wywłaszczenia. Wyniki analiz przedstawia się zbiorczo w formie 

tabelarycznej oraz mapowej dla całego obszaru inwestycji. 

5. Ekspertyza rynku nieruchomości podlega aktualizacji co najmniej raz w roku. Aktualizacji 

podlegają w szczególności przedziały cen transakcyjnych, o których mowa w ust. 4. 

6. Po zakończeniu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia 

nieruchomości ekspertyzy nie aktualizuje się.] 

 

Art.  48. 

[1. Nieruchomości określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, 

zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 9, stają się własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem.] 

<1. Nieruchomości określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

CPK, zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 9, stają się własnością Spółki Celowej za 

odszkodowaniem. Przepisów art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.> 

2. [Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa nie może być wywłaszczona.] 

<Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa albo Spółki Celowej nie może 

być wywłaszczona.> Nie dotyczy to wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego oraz 

ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość. 

3. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część. Jeżeli wywłaszczeniem 

objęta jest część nieruchomości, a pozostała część nieruchomości nie nadaje się do 

wykorzystywania w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego Inwestor nabywa 

pozostałą część, w drodze umowy, na rzecz [Skarbu Państwa] <Spółki Celowej>. 

4. Przez wykorzystanie w dotychczasowy sposób należy rozumieć wykorzystanie 

nieruchomości w jej faktycznym stanie zagospodarowania lub dokonanie zmiany sposobu 

zagospodarowania nieruchomości zgodnej z ostatecznym pozwoleniem na budowę. 

 

Art.  50. 



- 197 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1. Przejście prawa własności na rzecz [Skarbu Państwa] <Spółki Celowej> następuje z 

dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się 

ostateczna. 

2. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz trwały zarząd, ustanowione na 

nieruchomości wywłaszczanej, wygasają z dniem, w którym decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna [, za odszkodowaniem]. 

<2a. W przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu przedsiębiorstwu energetycznemu 

prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw 

lub energii elektrycznej przysługuje odszkodowanie.> 

3. Umowy, w szczególności: dzierżawy, najmu oraz użyczenia, dotyczące nieruchomości 

wywłaszczonej, wygasają z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie CPK stała się ostateczna. 

4. Za szkody rzeczywiste poniesione na skutek wygaśnięcia umów, o których mowa w ust. 3, 

przysługuje od Spółki Celowej odszkodowanie. 

 

[Art.  51. 

1. Spółka Celowa nabywa z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych, o których mowa w art. 48, oraz prawo własności budynków, 

innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach. 

2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje na okres 99 lat w celu realizacji 

Inwestycji.] 

Art.  52. 

[1. Termin wydania nieruchomości wynosi 120 dni od dnia doręczenia właścicielowi lub 

użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie CPK.] 

<1. Termin wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz 

faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową, określony w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, biegnie od dnia doręczenia 

właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o wydaniu decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK.> 

2. W przypadkach określonych w art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(108)&cm=DOCUMENT
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wojewoda, w drodze decyzji, udziela Spółce Celowej, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie 

nieruchomości po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie CPK. 

3. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

4. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

5. Obowiązek wydania nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. <Egzekucję 

obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Spółki Celowej.> 

[6. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, dotyczy nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony przynajmniej 

jeden lokal mieszkalny, inwestor jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia 

nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego.] 

<6. W przypadku gdy: 

1) decyzja, o której mowa w ust. 2, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony przynajmniej 

jeden lokal mieszkalny, oraz  

2) osoby zamieszkujące nieruchomość, o której mowa w pkt 1, nie posiadają innego 

budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego i zgłoszą ten fakt Inwestorowi  

− Inwestor jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w 

posiadanie, do wskazania lokalu tymczasowego, przy czym lokal ten może być 

położony w innej miejscowości.> 

7. Osoba, której wskazano lokal [zamienny] <tymczasowy>, jest obowiązana do opróżnienia 

lokalu najpóźniej w dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. 

 

<Art. 52a. 

Do zwrotu nieruchomości uznanej za zbędną na cel określony w decyzji, o której mowa 

w art. 48 ust. 1, stosuje się przepisy art. 136−142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, z tym że: 

1) zwrotu nieruchomości dokonuje się z Zasobu; 

2) ilekroć jest mowa o właściwym organie albo Skarbie Państwa, należy przez to 

rozumieć Spółkę Celową.> 
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Art.  59. 

1. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 46, wszczyna się postępowanie 

w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. 

2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 46, właściciel 

lub użytkownik wieczysty nieruchomości uprawniony jest do wezwania Spółki Celowej 

do: 

1) przedstawienia oferty nieruchomości zamiennych, lub 

2) rozpoczęcia negocjacji dotyczących wysokości odszkodowania. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 1, Spółka Celowa zobowiązana jest do 

przedstawienia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przynajmniej dwóch 

propozycji nieruchomości zamiennych. 

4. Przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej na rzecz osoby uprawnionej następuje w 

drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. 

5. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2, Spółka Celowa zobowiązana jest do 

przedstawienia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu propozycji wysokości 

odszkodowania [na podstawie wyników ekspertyzy rynku nieruchomości, o której mowa w 

art. 47, w zakresie rynku nieruchomości właściwego dla wywłaszczonej nieruchomości]. 

6. Uzgodnienia wysokości odszkodowania dokonuje się w formie pisemnej. 

7. Spółka Celowa zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić wojewodę o zawartej umowie 

lub podpisanym uzgodnieniu. Zawarta umowa lub podpisane uzgodnienie kończą 

postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania. 

8. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia 

odszkodowania nie udało się zawrzeć umowy przeniesienia prawa do nieruchomości 

zamiennej lub uzgodnić wysokości odszkodowania, negocjacje podlegają zakończeniu, a 

ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji. 

9. Organem właściwym do ustalenia odszkodowania jest wojewoda. 

10. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

 

Art.  69. 

[1. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, w przypadku gdy 

wywłaszczeniu podlega nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub 
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budynkiem, w którym wyodrębniono lokal mieszkalny, wypłaca się zaliczkę w wysokości 

70% odszkodowania ustalonego w decyzji przez wojewodę.] 

<1. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, w przypadku gdy 

wywłaszczeniu podlega nieruchomość zabudowana budynkiem, wypłaca się zaliczkę 

w wysokości 85% odszkodowania ustalonego w decyzji przez wojewodę.> 

2. Wypłata zaliczki następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Wysokość wypłacanego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pomniejsza się o 

kwotę wypłaconej zaliczki. 

<Rozdział 7a 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji 

 

Art. 75a. 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji następuje 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. 

2. We wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się teren, na którym 

jest planowane przeprowadzenie prac wstępnych, o których mowa w art. 75b, o ile 

prace takie są przewidziane do realizacji. 

 

Art. 75b. 

Przez prace wstępne należy rozumieć: 

1) usuwanie drzew i krzewów na terenie objętym decyzją; 

2) badania archeologiczne; 

3) badania konserwatorskie; 

4) prace geologiczne; 

5) ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez 

wykonywania robót geologicznych; 

6) przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej. 
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Art. 75c. 

1. Decyzja, o której mowa w art. 75a ust. 1, w której wskazano teren, o którym mowa w 

art. 75a ust. 2, uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren nieruchomości: 

1) należących do: 

a) zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 21 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

b) gminnego zasobu nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

c) powiatowego zasobu nieruchomości, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

d) wojewódzkiego zasobu nieruchomości, o którym mowa w art. 25c ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

e) zasobu nieruchomości związków jednostek samorządu terytorialnego; 

2) stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 

r. o lasach, 

3) stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. − 

Prawo wodne, 

4) stanowiących własność Skarbu Państwa, powierzonych Krajowemu Zasobowi 

Nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 oraz z 2022 r. poz. 807), 

5) stanowiących własność Skarbu Państwa, powierzonych Krajowemu Ośrodkowi 

Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 514, 1270, 1370 i …) 

– w celu wykonania prac wstępnych, o których mowa w art. 75b, o ile nieruchomości 

te nie są przedmiotem najmu lub dzierżawy, użyczenia lub innego stosunku 

zobowiązaniowego, trwałego zarządu lub nie zostały obciążone ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, z wyłączeniem służebności przesyłu. 

2. Warunki wejścia na teren nieruchomości, o których mowa w ust. 1, podmiot, na rzecz 

którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 

1, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym wejściem na teren 
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nieruchomości uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia, z właściwym organem 

gospodarującym zasobem nieruchomości, Państwowym Gospodarstwem Leśnym 

Lasy Państwowe, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Krajowym 

Zasobem Nieruchomości lub Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 

3. W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia projektu porozumienia właściwym organom gospodarującym 

zasobem nieruchomości, Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, 

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Krajowemu Zasobowi 

Nieruchomości lub Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, do egzekucji 

uprawnień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

4. Za szkody powstałe w wyniku prac wstępnych przysługuje od podmiotu, na rzecz 

którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 

1, odszkodowanie ustalone na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. − Kodeks cywilny. 

Art. 75d. 

1. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 75c ust. 1, z 

wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku 

uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 

2. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości, o których mowa w 

art. 75c ust. 1, staje się nieodpłatnie własnością odpowiednio organu 

gospodarującego zasobem nieruchomości, Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Krajowego 

Zasobu Nieruchomości lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

3. Koszty usuwania drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi podmiot, na rzecz 

którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 

75c ust. 1. 

[Art.  76. 

Pozwolenie na budowę może dotyczyć całości albo części Inwestycji.] 
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<Art. 76. 

1. Pozwolenie na budowę może dotyczyć: 

1) całości Inwestycji; 

2) części Inwestycji; 

3) robót budowlanych o charakterze przygotowawczym, poprzedzających 

przystąpienie do robót budowlanych dotyczących bezpośrednio Inwestycji, w 

szczególności: 

a) rozbiórki obiektów budowlanych, 

b) niwelacji terenu, 

c) budowy tymczasowych obiektów budowlanych, 

d) budowy sieci: 

− elektroenergetycznych,  

− wodociągowych,  

− kanalizacyjnych, 

− cieplnych, 

− gazowych, 

e) budowy przyłączy: 

− elektroenergetycznych,  

− wodociągowych,  

− kanalizacyjnych,  

− gazowych,  

− cieplnych, 

− telekomunikacyjnych, 

f) budowy: 

− telekomunikacyjnych linii kablowych i podbudowy słupowej dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych, 

− kanalizacji kablowej, 

− urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi,  

− ogrodzeń, 

− obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawiania 

barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, pracach 

geologicznych i pomiarach geodezyjnych, 
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− znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do zatwierdzenia projektu budowlanego. 

3. Przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nie stosuje się. 

4. Podstawą pozwolenia na budowę w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być 

również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.> 

 

<Art. 76a. 

1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestycji Inwestor może złożyć wniosek o 

wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące:  

1) niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową 

tymczasowych obiektów budowlanych, wykonanie przyłączy do sieci 

infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac 

niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego; 

2) rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;  

3) usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych 

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK.  

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze Inwestor dołącza:  

1) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK;  

2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

3) inne decyzje wymagane przepisami odrębnymi określające warunki prowadzenia 

prac przygotowawczych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego.  

3. Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda, w drodze decyzji. Organem 

wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

4. Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na etapie pozwolenia 

na prace przygotowawcze jest zakres prac przygotowawczych objętych 

postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko; przepisy 

art. 88–93 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się odpowiednio. 

5. Decyzję, o której mowa w ust. 3, właściwy organ wydaje w terminie 30 dni od dnia 

wszczęcia postępowania. Przepis art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

7. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji stronie albo dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji. 

8. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, zawiera zarzuty odnoszące się do 

decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

9. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, rozpatruje się w terminie 14 dni od 

dnia wniesienia. W przypadku prac niestanowiących przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko przepisu art. 135 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

10. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem 

administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w ust. 3, w całości ani 

stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca 

części inwestycji w zakresie CPK. 

11. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnej, o której mowa w ust. 3, do prac niestanowiących przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko nie stosuje się art. 159 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego. 

12. Do skargi na decyzję, o której mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z 

wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy dla prac niestanowiących przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, z tym że: 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

otrzymania skargi; 

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z 

odpowiedzią na skargę. 

13. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej na orzeczenie sądu administracyjnego 

dotyczący decyzji, o której mowa w ust. 3, wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia. 
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14. Z uwzględnieniem przepisów niniejszego artykułu w postępowaniach w przedmiocie 

pozwolenia na prace przygotowawcze stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 9 

niniejszego działu. 

Art. 76b. 

1. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych 

pozwoleniem na prace przygotowawcze, o którym mowa w art. 76a ust. 1, z 

wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku 

uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 

2. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości, o których mowa w 

art. 76a ust. 1, staje się nieodpłatnie własnością odpowiednio organu 

gospodarującego zasobem nieruchomości, Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Krajowego 

Zasobu Nieruchomości lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

3. Koszty usuwania drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi podmiot, na rzecz 

którego wydano pozwolenie na prace przygotowawcze.> 

 

Art.  77. 

1. Jeżeli realizacja Inwestycji wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy 

organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody 

wodnoprawnej nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne. 

2. Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne, ustala się na podstawie ksiąg wieczystych, a siedziby i 

adresy właścicieli i użytkowników wieczystych określa się według katastru 

nieruchomości. 

<Art. 77a. 

1. Do realizacji Inwestycji stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. − Prawo 

lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235) w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Dla terenów objętych planem generalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 3 lipca 

2002 r. − Prawo lotnicze, dotyczącym Inwestycji uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie jest obowiązkowe.> 
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[Art.  78. 

1. Przebudowa lub budowa dróg publicznych, linii kolejowych, sieci lub urządzeń wodnych, w 

zakresie wynikającym z konieczności dostosowania tych inwestycji do lokalizacji 

Inwestycji, następuje na podstawie: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych - w zakresie dróg publicznych; 

2) ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym - w zakresie linii 

kolejowych; 

3) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych - w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii 

elektrycznej, gazu, ropy naftowej i produktów pochodnych, sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej oraz urządzeń wodnych. 

2. Ilekroć w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych mowa jest o strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej należy przez to rozumieć również inne inwestycje 

wymienione w ust. 1 pkt 3. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje w imieniu właściwego inwestora, na koszt 

własny, albo finansuje Spółka Celowa, na podstawie porozumienia z odpowiednim 

zarządcą drogi publicznej, linii kolejowej, sieci lub urządzenia wodnego. Porozumienie 

określa w szczególności warunki przekazania zrealizowanych inwestycji właściwym 

zarządcom. W przypadku niemożności zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji 

inwestycji, Spółka Celowa występuje o określenie tych warunków przez wojewodę w 

drodze decyzji. 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wiąże przy wydawaniu decyzji 

dotyczących inwestycji, o których mowa w ust. 1.] 

 

<Art. 78. 

1. Przebudowa lub budowa dróg publicznych, linii kolejowych, sieci lub urządzeń 

wodnych, w zakresie wynikającym z konieczności dostosowania tych inwestycji do 

lokalizacji Inwestycji, może nastąpić na podstawie: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych − w zakresie dróg publicznych; 
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2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym − w zakresie linii 

kolejowych; 

3) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych − w zakresie ciągów drenażowych, 

przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;  

4) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego − w zakresie lotnisk 

użytku publicznego oraz urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego; 

5) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych − w zakresie urządzeń 

wodnych; 

6) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym − w zakresie rurociągów ropy naftowej lub 

produktów naftowych wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi. 

2. Ilekroć w przepisach: 

1) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych jest mowa o strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowej, należy przez to rozumieć również inne inwestycje 

wymienione w ust. 1 pkt 3; 

2) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym jest mowa o strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym, należy przez to rozumieć również inne inwestycje wymienione w ust. 1 

pkt 6. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, może realizować: 

1) Spółka Celowa samodzielnie; 

2) Spółka Celowa w imieniu właściwego inwestora, na koszt własny, na podstawie 

porozumienia z właściwym zarządcą drogi publicznej, linii kolejowej lub 

urządzenia wodnego; 

3) spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1. 

4. W przypadku zadań, o których mowa w ust. 1, w zakresie sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i produktów pochodnych, 
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sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, podmiot, o którym mowa w ust. 3, realizuje te 

zadania na podstawie porozumienia z właściwym zarządcą sieci. 

5. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, określa w szczególności warunki 

przekazania zrealizowanych inwestycji właściwym zarządcom, w tym:  

1) warunki finansowania zadania przez Spółkę Celową; 

2) zasady realizacji zadania w imieniu właściwego inwestora; 

3) zasady współpracy Spółki Celowej z właściwym inwestorem; 

4) termin przejęcia w zarzadzanie zrealizowanej infrastruktury przez właściwego 

zarządcę; 

5) termin przekazania przez Spółkę Celową właściwemu zarządcy dokumentacji 

powykonawczej. 

6. W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, 

warunki, o których mowa w ust. 5, określa, w drodze decyzji, wojewoda, na wniosek 

Spółki Celowej. 

7. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa.> 

<Art. 96a. 

1. Celem utworzenia, utrzymania i rozwijania Zasobu jest zapewnienie możliwości 

realizacji Przedsięwzięć oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przestrzennego na obszarze otoczenia CPK. 

2. Spółka Celowa rozwija Zasób, nabywając prawa do nieruchomości gruntowych 

zabudowanych oraz niezabudowanych, nieruchomości budynkowych oraz 

lokalowych, położonych na terenie kraju, w szczególności na terenach gmin 

wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 99 ust. 11. 

3. Skarb Państwa powierza Spółce Celowej wykonywanie prawa własności i innych 

praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa 

stanowiących Zasób oraz włączanych do Zasobu, w tym ustanawianie ograniczonych 

praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego. W przypadku oddania 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste Spółka Celowa wykonuje kompetencje 

właściwego organu określone w dziale II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami. Przepisów art. 63–66 tej ustawy nie stosuje się. 
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4. Spółka Celowa, obejmując we władanie powierzone nieruchomości Skarbu Państwa, 

wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do 

osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi 

nieruchomościami obowiązki publicznoprawne.> 

 

[Art.  97. 

1. Pełnomocnik oraz Spółka Celowa, działając we współpracy z Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, tworzy 

warunki do zamiany nieruchomości objętych planem rezerwacji obszaru inwestycji, ich 

scaleń i podziałów, oraz warunki do utrzymania prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej 

przez właścicieli i dzierżawców nieruchomości położonych w granicach tego obszaru, a 

także dąży do tego, by wszystkie nieruchomości znajdujące się na obszarze objętym 

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stały się własnością Spółki 

Celowej, w szczególności w wyniku ich nabycia przez Spółkę Celową lub zamiany. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) gromadzi się informacje o nieruchomościach; 

2) tworzy Zasób; 

3) przekazuje się jako wkład niepieniężny nieruchomości Skarbu Państwa do Spółki Celowej; 

4) nabywa się nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości zabudowane, w szczególności 

nieruchomości, które mogą być wykorzystywane w celach rolniczych lub leśnych; 

5) dokonuje się zamiany nieruchomości. 

3. Dokonanie zamiany nieruchomości objętych planem rezerwacji następuje na nieruchomość 

o podobnej lub tożsamej funkcji oraz nie mniejszej powierzchni i nie mniejszej 

przydatności w zakresie produkcji rolnej lub leśnej oraz nie mniejszej wartości. W 

przypadku wniosku właściciela nieruchomości zamiana może nastąpić na nieruchomość o 

innej funkcji i nie mniejszej wartości.] 

<Art. 97. 

Pełnomocnik oraz Spółka Celowa, działając we współpracy z Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, tworzy warunki do zamiany 

nieruchomości oraz warunki do utrzymania prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej 

przez właścicieli lub dzierżawców nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, w 

trybie przepisów o scalaniu i wymianie gruntów.> 
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Art.  98. 

1. Zasób stanowią nieruchomości: 

[1) gruntowe, które stały się własnością Skarbu Państwa wskutek decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie CPK i których użytkownikiem wieczystym jest Spółka 

Celowa;] 

<1) gruntowe, które stały się własnością Spółki Celowej wskutek decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie CPK;> 

2) budynkowe i lokalowe, które znajdowały się na nieruchomościach, o których mowa w 

pkt 1, w dniu w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK 

stała się ostateczna; 

[3) które zostały nabyte przez Spółkę Celową, w szczególności w wyniku skorzystania 

przez Spółkę z prawa pierwokupu;] 

<3) które zostały nabyte przez Spółkę Celową, w tym w szczególności z obszaru 

objętego przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 1;> 

4) które zostały wniesione jako aport do Spółki Celowej przez [ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <Skarb Państwa reprezentowany przez Pełnomocnika>; 

5) które są własnością Skarbu Państwa i zostały przeniesione do Zasobu. 

2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, w celu realizacji Programu, mogą być 

przedmiotem: 

1) zamiany nieruchomości, także na nieruchomość budynkową lub lokalową, w tym 

zamiany następującej w miejsce odszkodowania w przypadku wywłaszczenia; 

2) sprzedaży. 

[3. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być obciążane ograniczonymi prawami 

rzeczowymi.] 

<3. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą: 

1) być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi; 

2) być obciążane prawami obligacyjnymi, w szczególności na podstawie umowy 

najmu lub umowy dzierżawy; 

3) stanowić zabezpieczenie zobowiązań Spółki Celowej, o ile stanowią własność albo 

użytkowanie wieczyste Spółki Celowej.> 
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<3a. Na nieruchomościach Skarbu Państwa wchodzących w skład Zasobu można 

ustanawiać prawo użytkowania wieczystego.> 

4. Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu oraz dysponowanie środkami finansowymi 

Zasobu odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem 

szczególnej dbałości i staranności o majątek Skarbu Państwa. 

5. Spółka Celowa może swoje zadania związane z gospodarowaniem Zasobem zlecić za 

wynagrodzeniem, w drodze porozumienia, podmiotom, do zadań których na mocy 

przepisów odrębnych należy gospodarowanie lub zarządzanie nieruchomościami Skarbu 

Państwa, w szczególności: 

1) staroście realizującemu zadania rządowe związane z gospodarowaniem 

nieruchomościami Skarbu Państwa; 

2) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa - w odniesieniu do nieruchomości rolnych; 

3) Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - w odniesieniu do 

nieruchomości leśnych. 

<6. Porozumienia, o których mowa w ust. 5, określają zakres zadań oraz wynagrodzenie. 

Porozumienia zawiera się po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.> 

 

Art.  99. 

1. Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, prezydent miasta na 

prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektor 

Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, 

nadleśniczy oraz Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości opracowują wykazy 

nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują, dla obszarów wskazanych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 11. 

[2. Gminy wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 1 oraz właściwe 

terytorialnie powiaty i województwa, na obszarze których położone są te gminy, 

opracowują wykazy nieruchomości, którymi gospodarują.] 

<2. Gminy wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 1, objęte w 

całości lub w części tymi przepisami, oraz właściwe terytorialnie powiaty i 

województwa, na których obszarze są położone te gminy, opracowują wykazy 

nieruchomości, którymi gospodarują.> 

3. W wykazach zamieszcza się również nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa 

lub gminy, na których ustanowiono użytkowanie wieczyste. 
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4. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają informacje o: 

1) położeniu i oznaczeniu nieruchomości według katastru nieruchomości; 

2) numerze księgi wieczystej, o ile jest założona; 

3) powierzchni nieruchomości według katastru nieruchomości; 

4) stanie prawnym nieruchomości, w szczególności o: 

a) ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w tym 

hipotekach, 

b) użytkowaniu wieczystym, 

c) umowach i porozumieniach dotyczących nieruchomości lub jej części, w tym 

umowach zawartych przez właściwy organ, 

d) zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części, jeśli znane są takie 

informacje, 

e) toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich obiektów 

budowlanych, postępowaniach administracyjnych, w tym prowadzonych na 

podstawie przepisów: 

– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i dotyczących zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej, 

– ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących lokalizacji 

linii kolejowej, 

– ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, 

– 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, 

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i dotyczących 

lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej, 

– ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 1 sieci 

telekomunikacyjnych i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, 
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– ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i dotyczących pozwolenia 

na realizację takich inwestycji, 

– ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i dotyczących 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszącej, 

– ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych i dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w 

zakresie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 

– ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym, 

<− ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,> 

f) toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich obiektów 

budowlanych, postępowaniach sądowych 

- jeśli znane są takie informacje; 

5) dotychczasowym sposobie zagospodarowania nieruchomości, w tym informacje, czy 

nieruchomość jest wykorzystywana na cele publiczne, wraz ze wskazaniem tych 

celów; 

6) ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wynikających z przepisów prawa lub 

rozstrzygnięć i decyzji; 

7) budowlach lub budynkach znajdujących się na tej nieruchomości, w szczególności 

budynkach, w których wyodrębniono lokale mieszkalne. 

5. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają również informacje o tym, 

czy nieruchomość: 

1) wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowiących użytki rolne 

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, 

III, IIIa, IIIb; 

2) wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnej; 

3) stanowi grunty sklasyfikowane [w katastrze nieruchomości] <w ewidencji gruntów i 

budynków> jako grunty leśne zadrzewione i zakrzewione; 
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4) jest objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą inwestycji celu 

publicznego, jeśli znane są takie informacje; 

5) jest położona: 

a) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

b) na terenach osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 

c) w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni 

wiatrowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961), 

d) na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, na 

obszarze chronionego krajobrazu lub na terenie obszaru Natura 2000, 

e) na obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie, 

f) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w jej sąsiedztwie, 

g) w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość od zakładu stwarzającego 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

- jeśli znane są takie informacje. 

6. Wykazy nieruchomości, [o których mowa w ust. 1] <o których mowa w ust. 1 i 2>, 

zawierają również informacje o tym, czy korzystanie z nieruchomości wiąże się z 

korzystaniem z pomocy finansowej pochodzącej ze środków finansowych Unii 

Europejskiej, o ile dane takie są dostępne dla właściwego organu sporządzającego wykaz. 

7. Wykaz nieruchomości sporządzany przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa oraz nadleśniczego zawiera dodatkowo informacje o: 

1) umowach dzierżawy wraz z określeniem terminu zakończenia umowy; 

2) sposobie używania gruntu wraz z określeniem, czy na terenie znajdują się uprawy 

wieloletnie lub sady. 

8. Wykaz nieruchomości sporządzany przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego zawiera, 

oprócz informacji, dodatkowo, informacje o: 

1) położeniu nieruchomości na terenie zamkniętym; 

2) położeniu nieruchomości w obszarze strefy ochronnej terenu zamkniętego. 

9. Sporządzając wykaz nieruchomości oznacza się w nim nieruchomości, których wyzbycie 

się może znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych tego organu lub w jego ocenie 

jest niezasadne, i dla każdej z nich sporządza opinię, w której w szczególności: 

1) wykazuje powody oraz uzasadnia to, iż przekazanie nieruchomości znacząco utrudni 

realizację zadań ustawowych lub w jego ocenie jest niezasadne, lub 
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2) określa termin, po upływie którego nieruchomość może zostać przekazana, lub 

3) określa warunki, po spełnieniu których nieruchomość może zostać przekazana. 

10. Opinię, o której mowa w ust. 9, można sporządzić łącznie dla wszystkich lub części 

nieruchomości, w szczególności nieruchomości sąsiednich, nieruchomości o podobnym 

charakterze lub dla których istnieją podobne powody powodujące, iż przekazanie 

nieruchomości znacząco utrudni realizację zadań ustawowych. 

11. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, wskazuje gminy lub 

ich części, dla których, w celu przygotowania obszaru Inwestycji oraz stworzenia Zasobu 

umożliwiającego dokonywanie sprawnej i skutecznej zamiany nieruchomości, będą 

sporządzane wykazy, o których mowa w ust. 1. 

12. W przypadku objęcia przepisami wydanymi na podstawie ust. 11, części gminy, wskazuje 

się w nim tę część gminy w sposób pozwalający na jej jednoznaczne określenie. 

 

[Art.  100. 

Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, prezydent miasta na prawach 

powiatu wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Dyrektor 

Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Prezes Krajowego Zasobu 

Nieruchomości oraz podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 2, przekazują Pełnomocnikowi 

wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 99 ust. 1, na koniec każdego półrocza.] 

 

<Art. 100. 

Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, prezydent miasta na 

prawach powiatu wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, Dyrektor 

Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia 

Wojskowego, Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz podmioty, o których mowa 

w art. 99 ust. 2, przekazują Spółce Celowej wykazy nieruchomości, o których mowa w 

art. 99 ust. 1, według stanu na koniec każdego półrocza, w terminie miesiąca od końca 

danego półrocza.> 

Art.  102. 

1. Każda nieruchomość wskazana w wykazie nieruchomości może zostać: 
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[1) przeniesiona do Zasobu Spółki Celowej, jako nieruchomości Skarbu Państwa, którym 

gospodaruje Spółka Celowa, w celu dokonania zamiany dokonywanej w celu 

pozyskania nieruchomości niezbędnej do realizacji Programu;] 

<1) przeniesiona do Zasobu Spółki Celowej, jako nieruchomości Skarbu Państwa, 

którym gospodaruje Spółka Celowa;> 

2) wniesiona jako aport do Spółki Celowej nieruchomości będące własnością Skarbu 

Państwa. 

2. Przedmiotem czynności, o których mowa w ust. 1, może podlegać również część 

nieruchomości wskazanej w wykazie nieruchomości. Dokonanie podziału nieruchomości i 

założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości powstałej w wyniku podziału 

następuje na wniosek Spółki Celowej. W przypadku nieruchomości jednostek samorządu 

terytorialnego podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela nieruchomości 

złożony na wniosek Spółki Celowej. 

3. Koszty podziałów lub scalenia nieruchomości przekazywanych do Zasobu ponosi Spółka 

Celowa. 

[Art.  104. 

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa na zasadach określonych w art. 58 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami: 

1) w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

CPK, wnosi jako aport do Spółki Celowej, nieruchomości położone w obszarze tej 

decyzji, które zarówno dzień przed dniem wydania tej decyzji oraz w dniu jej wydania 

stanowiły własność Skarbu Państwa; 

2) działając na wniosek Pełnomocnika, może wnieść jako aport do Spółki Celowej 

nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, wskazane przez Pełnomocnika. 

2. Przepis art. 58 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje 

się. 

3. Wartość nieruchomości wniesionych jako aport do Spółki Celowej jest co najmniej równa 

wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

CPK, które w dniu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 28 ust. 1, nie 

stanowiły własności Skarbu Państwa. 

4. W przypadku gdy wartość aportu, o którym mowa w ust. 3, jest niższa, minister właściwy 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
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mieszkalnictwa, działając na wniosek Pełnomocnika, może wnieść jako aport do Spółki 

Celowej kolejne nieruchomości przez niego wskazane.] 

 

<Art. 104. 

Pełnomocnik może wnieść jako aport do Spółki Celowej nieruchomości będące 

własnością Skarbu Państwa niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia.> 

 

Art.  105. 

1. W przypadku nieruchomości, która jest oznaczona w wykazie nieruchomości jako 

nieruchomość, której wyzbycie się może znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych 

właściwego organu lub jest niezasadne, przed dokonaniem czynności, o których mowa w 

art. 103 ust. 1: 

1) z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z 

dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91) - wymagane jest uzyskanie opinii ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi; 

2) Skarbu Państwa powierzonej Agencji Mienia Wojskowego - wymagane jest uzyskanie 

opinii Ministra Obrony Narodowej; 

3) Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - 

wymagane jest uzyskanie opinii ministra właściwego do spraw środowiska; 

4) z Zasobu Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości - wymagane jest uzyskanie opinii 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy 

do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydają opinie, o których mowa w 

ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku odpowiednio Spółki Celowej lub 

Pełnomocnika o zajęcie stanowiska w sprawie. 

3. W przypadku niewydania opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, wobec 

nieruchomości opisanych w ust. 1, mogą zostać prowadzone czynności, o których mowa 

w art. 103 ust. 1. 
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[4. W przypadku wydania opinii wskazującej, że wyzbycie się nieruchomości może znacząco 

utrudnić realizację zadań ustawowych właściwego organu lub jest niezasadne 

Pełnomocnik występuje z wnioskiem do Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sprawy.] 

<4. W przypadku wydania opinii wskazującej, że wyzbycie się nieruchomości może 

znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych właściwego organu lub jest 

niezasadne, przepisy art. 13−14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości stosuje się odpowiednio.> 

5. Przedstawiając sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, Pełnomocnik przekazuje 

wykaz nieruchomości dotyczący tej nieruchomości, opinię, o której mowa w ust. 1, wraz 

ze swoim stanowiskiem w sprawie wraz z uzasadnieniem konieczności przekazania 

nieruchomości. 

6. Rozstrzygnięcie Rady Ministrów przekazywane jest Pełnomocnikowi oraz stanowi 

podstawę do podjęcia czynności, o których mowa w art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1 pkt 2. 

 

Art.  112. 

1. Z dniem przekazania nieruchomości do Zasobu: 

1) wygasa trwały zarząd; 

2) Spółka Celowa wstępuje w ogół praw i obowiązków trwałego zarządcy i ponosi koszty 

związane z gospodarowaniem nieruchomością; 

3) Spółka Celowa może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym 

umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu 

wypowiedzenia, jeżeli wypowiedzenie umowy jest konieczne lub umożliwi 

wykorzystanie nieruchomości na cel realizacji Programu. 

2. Wygaśnięcie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdza właściwy organ 

w drodze decyzji. 

<Art. 112a. 

1. Nieruchomość Skarbu Państwa wchodząca w skład Zasobu może zostać wyłączona z 

Zasobu przez Spółkę Celową, w tym również na wniosek właściwego organu lub 

spółki Skarbu Państwa, jeżeli jest zbędna dla realizacji zadań określonych w 

Programie albo w odniesieniu do tej nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia. 

2. Wyłączenie nieruchomości z Zasobu może nastąpić także na uzasadniony wniosek: 

1) ministra lub wojewody złożony w związku z potrzebą wykorzystania tej 

nieruchomości na cel publiczny; 
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2) Ministra Obrony Narodowej złożony w związku z potrzebą wykorzystania tej 

nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby 

mieszkaniowe żołnierzy; 

3) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi złożony w związku z potrzebą 

wykorzystania tej nieruchomości na cele rolnicze; 

4) ministra właściwego do spraw transportu złożony w związku z potrzebą 

wykorzystania tej nieruchomości na cele transportowe; 

5) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa złożony w związku z potrzebą 

wykorzystania tej nieruchomości na cele mieszkaniowe lub realizacji zadań, o 

których mowa w art. 60 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

3. W przypadku sporu dotyczącego zasadności wyłączenia z Zasobu nieruchomości, o 

których mowa w ust. 1, przepisy art. 13−14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o 

Krajowym Zasobie Nieruchomości stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 112b. 

1. Wyłączenie nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu na podstawie art. 112a i 

przekazanie do zasobu właściwego organu następuje na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego sporządzanego przez Spółkę Celową. Protokół podpisują 

Spółka Celowa oraz właściwy organ. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę 

wpisu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Spółka Celowa 

składa wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości 

wyłączonej z Zasobu. Przepis art. 106 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Spółka Celowa przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy wraz z dokumentami 

określonymi w spisie dokumentów dotyczących nieruchomości, o którym mowa 

w art. 106 ust. 3 pkt 3. 

3. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ i Spółkę 

Celową nieruchomość zostaje przekazana do zasobu właściwego organu.> 
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Art.  113. 

1. Koszty gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, w tym koszty 

administrowania, wycen nieruchomości, spłaty obciążających nieruchomość zobowiązań, 

realizacji uzbrojenia technicznego, ponosi Spółka Celowa. 

2. W przypadku wygaszenia umów dotyczących nieruchomości, w tym umowy najmu, 

dzierżawy, użytkowania lub wypowiedzenia umów, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 

3, od Spółki Celowej przysługuje wynagrodzenie za poniesione na nieruchomości szkody 

rzeczywiste. 

3. W przypadku gdy skutkiem wygaszenia umów dotyczących nieruchomości, w tym umowy 

najmu, dzierżawy, użytkowania lub wypowiedzenia umów, o których mowa w art. 112 

ust. 1 pkt 3, jest konieczność wypłaty odszkodowania, zapłaty kary umownej lub 

konieczność zwrotu przyznanych środków, w tym środków pochodzących z Unii 

Europejskiej, przez stronę umowy, niebędącą reprezentantem Skarbu Państwa, stronie tej 

przysługuje od Spółki Celowej zwrot wypłaconych środków finansowych. 

4. Wypłat na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwrotu, o którym mowa w ust. 3, 

dokonuje się ze środków własnych Spółki Celowej. 

 

<Art. 113a. 

1. Pełnomocnik może włączyć do Zasobu również nieruchomości Skarbu Państwa 

położone poza obszarem wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 99 

ust. 11, w celu zaoferowania ich jako nieruchomości zamiennych wobec 

nieruchomości niezbędnych do przygotowania i realizacji Przedsięwzięć. 

2. Włączenie nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek Spółki 

Celowej, za zgodą podmiotu gospodarującego daną nieruchomością. 

3. Pełnomocnik, na wniosek Spółki Celowej, w celu włączenia do Zasobu nieruchomości, 

o których mowa w ust. 1, składa do podmiotu gospodarującego daną nieruchomością 

wniosek o przygotowanie, dla nieruchomości stanowiących przedmiot wniosku, 

danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 1. 

4. Podmiot gospodarujący nieruchomością Skarbu Państwa, do którego złożono 

wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedstawia dane dotyczące nieruchomości, o 

których mowa we wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 

5. Włączenie nieruchomości do Zasobu następuje na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. Przepisy art. 106 i art. 107 stosuje się.> 
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Art.  114. 

1. Spółka Celowa gospodaruje Zasobem, a w szczególności: 

1) dokonuje zamiany i sprzedaży tych nieruchomości w celu realizacji Programu; 

2) ewidencjonuje nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; 

3) zapewnia wycenę tych nieruchomości; 

4) zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

5) wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane 

z [zasobu] <Zasobu> oraz prowadzą windykację tych należności; 

6) współpracuje z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami Skarbu 

Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

7) wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład Zasobu; 

8) podejmuje czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę 

należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy 

lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności 

nieruchomości przez zasiedzenie; 

9) składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o 

wpis w księdze wieczystej. 

2. Ewidencjonowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje w szczególności: 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; 

2) powierzchnie nieruchomości; 

3) wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do 

nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej. 

[3. Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, 

czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w Zasobie, 

a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste pozostających w Zasobie, oraz od 

odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które 

stanowią dochód Spółki Celowej.] 

<3. Wpływy osiągane z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, wieczystego 

użytkowania, użytkowania, czynszu dzierżawnego i czynszu najmu oraz innych form 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowią dochód Spółki.> 
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Art.  116. 

Grunty zajęte pod [Inwestycję]  <Przedsięwzięcia> są zwolnione od opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego. Nie pobiera się pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu nabycia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a nabycie prawa własności budynków, 

innych urządzeń i lokali znajdujących się na nieruchomościach, o których mowa w decyzji 

lokalizacyjnej, następuje nieodpłatnie. 

[Art.  117. 

Dochód z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, 

innych urządzeń i lokali znajdujących się na nieruchomościach, o których mowa w decyzji 

lokalizacyjnej, jest zwolniony od podatku dochodowego.] 

 

<Art. 117. 

Dochód z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności 

nieruchomości, o których mowa w decyzji lokalizacyjnej, jest zwolniony od podatku 

dochodowego.> 

<Art. 117a. 

1. Do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, które są przedmiotem wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie Inwestycji lub 

Inwestycji Towarzyszącej, objętych taką decyzją, objętych planem rezerwacji, oraz 

do inwestycji realizowanych na tych nieruchomościach nie stosuje się przepisów: 

1) art. 36−37
1
 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

2) art. 98a, art. 107 i art. 143−148b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, 

które są przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w zakresie dróg publicznych, którego wnioskodawcą jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, objętych taką decyzją, oraz które 

są przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, którego wnioskodawcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 

Autostrad, objętych taką decyzją, jak również które są przedmiotem wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę, którego wnioskodawcą jest Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i Autostrad, i objętych taką decyzją. 
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Art. 117b. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące trybu zbywania oraz obciążania 

nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami 

obligacyjnymi stosuje się odpowiednio do nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa wchodzących w skład Zasobu.> 

 

[DZIAŁ  IV 

Przygotowanie i realizacja Inwestycji Towarzyszących 

 

Art.  118. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz realizowanych przez Inwestorów 

Inwestycji Towarzyszących, w szczególności inwestycji w linie kolejowe o znaczeniu 

państwowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym, drogi publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, sieci przesyłowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz 

lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 

publicznego, biorąc pod uwagę znaczenie inwestycji dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozwoju krajowego systemu 

transportowego i przesyłowego, jak również rozwoju i integracji aglomeracji powiązanych z 

Inwestycją. 

Art.  119. 

1. Do realizacji Inwestycji Towarzyszących można stosować przepisy: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych - w zakresie dróg publicznych; 

2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - w zakresie linii kolejowych; 

3) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych - w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii 

elektrycznej, gazu, ropy naftowej i produktów pochodnych oraz sieci ciepłowniczej, 

wodociągowej i kanalizacyjnej; 
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4) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - w zakresie lotnisk użytku 

publicznego. 

2. Ilekroć w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych mowa jest o strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej należy przez to rozumieć również inne inwestycje 

wymienione w ust. 1 pkt 3, o ile stanowią Inwestycje Towarzyszące w rozumieniu 

niniejszej ustawy. 

3. Inwestorem w rozumieniu przepisów ustaw, o których mowa w ust. 1, może być Spółka 

Celowa. 

4. W przypadku gdy Inwestorem Inwestycji Towarzyszącej nie jest Spółka Celowa, wniosek o 

wydanie decyzji dokonującej lokalizacji oraz decyzji uprawniającej do rozpoczęcia 

wykonywania robót budowlanych Inwestor uzgadnia z Pełnomocnikiem. 

5. Organ niezwłocznie informuje Pełnomocnika o wszczęciu postępowania oraz wydaniu 

decyzji, o których mowa w ust. 4. 

6. Przygotowanie i realizacja Inwestycji Towarzyszącej następuje zgodnie z Programem oraz 

Dokumentem Wdrażającym. 

Art.  120. 

1. Dla inwestycji towarzyszącej można dokonać rezerwacji terenu, uwzględniając dane 

zgromadzone w toku analiz przygotowujących Inwestycję, w szczególności analiz 

środowiskowych, ekonomicznych i technicznych lub ustalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. Do rezerwacji terenu przepisy działu III rozdziału 2 stosuje 

się odpowiednio. 

2. Przepisy art. 53 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku realizacji w 

ramach Inwestycji Towarzyszącej tunelu, przy czym właścicielem tunelu jest Inwestor 

Inwestycji Towarzyszącej, a jeżeli nie ma osobowości prawnej - Skarb Państwa albo 

odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego, właściwa dla realizowanej inwestycji.] 

 

<DZIAŁ IV 

Przygotowanie i realizacja Inwestycji Towarzyszących 

Rozdział 1 

Zasady ogólne 
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Art. 118. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz realizowanych przez 

Inwestorów Inwestycji Towarzyszących, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inwestycji i jej otoczenia, rozwoju 

krajowego systemu transportowego i przesyłowego, jak również rozwoju i integracji 

aglomeracji oraz jednostek samorządu terytorialnego, powiązanych z Inwestycją. 

2. Inwestycje Towarzyszące zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, mogą 

obejmować w szczególności zamierzenia inwestycyjne w zakresie: 

1) linii kolejowych, pozostałej infrastruktury kolejowej oraz obiektów 

infrastruktury usługowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 

r. o transporcie kolejowym; 

2) dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych; 

3) ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 

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

4) lotnisk użytku publicznego oraz urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; 

5) urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. − Prawo wodne; 

6) rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych wraz z infrastrukturą 

niezbędną do obsługi w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. 

3. Do przygotowania Inwestycji Towarzyszących stosuje się przepisy art. 115. 

 

Art. 119. 

1. Do przygotowania Inwestycji Towarzyszących można stosować przepisy: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych − w zakresie dróg publicznych; 

2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym − w zakresie linii 

kolejowych, a także odpowiednio w zakresie pozostałej infrastruktury kolejowej 

oraz obiektów infrastruktury usługowej w rozumieniu tej ustawy; 

3) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych − w zakresie ciągów drenażowych, 
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przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;  

4) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego − w zakresie lotnisk 

użytku publicznego oraz urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego; 

5) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych − w zakresie urządzeń 

wodnych; 

6) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym − w zakresie rurociągów ropy naftowej lub 

produktów naftowych wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi. 

2. Inwestorem w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1, może być: 

1) Spółka Celowa lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1, 

2) podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e i f, 

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 8, spółka, o której mowa w art. 

1 pkt 2 lub art. 14 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

korzystająca, w zakresie wymaganym do realizacji Inwestycji Towarzyszącej, z 

praw i obowiązków przewidzianych w rozdziale 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 

r. o transporcie kolejowym dla PKP PLK SA 

− z uwzględnieniem przepisów niniejszego działu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu wywłaszczeń do zapłaty 

odszkodowania obowiązana jest Spółka Celowa. 

4. W przypadku gdy Inwestorem Inwestycji Towarzyszącej nie jest Spółka Celowa, 

wniosek o wydanie decyzji dokonującej lokalizacji oraz decyzji uprawniającej do 

rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych Inwestor uzgadnia z Pełnomocnikiem. 

5. Organ niezwłocznie informuje Pełnomocnika o wszczęciu postępowania oraz wydaniu 

decyzji, o których mowa w ust. 4. 

6. Przygotowanie i realizacja Inwestycji Towarzyszącej następuje zgodnie z Programem 

oraz Dokumentem Wdrażającym. 

7. W przypadku realizacji Inwestycji Towarzyszących z zastosowaniem przepisów, o 

których mowa w ust. 1: 
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1) wysokość zaliczki na poczet odszkodowania tytułem wywłaszczenia 

nieruchomości, ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej 

wysokość odszkodowania, wynosi 85%; 

2) na wniosek inwestora organ wyznacza dłuższy termin wydania nieruchomości, 

opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń dla określonych w decyzji obszarów. 

8. Ilekroć w przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym jest 

mowa o inwestycjach dotyczących linii kolejowych, należy przez to rozumieć również 

inne inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 2, o ile stanowią Inwestycje Towarzyszące w 

rozumieniu niniejszej ustawy. W powyższym przypadku decyzję o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej wydaje się na wniosek spółki, o której mowa w art. 1 pkt 2 

lub art. 14 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. 

 

Art. 119a. 

1. Do realizacji Inwestycji Towarzyszących stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

rozdziału 7a. 

2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestycji Towarzyszącej Inwestor 

Inwestycji Towarzyszącej może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na prace 

przygotowawcze. Przepisy art. 76a i art. 76b stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 120. 

1. Ustalenie lokalizacji Inwestycji Towarzyszącej, zgodnie z ustaleniami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli była wymagana dla inwestycji, może 

nastąpić w planie miejscowym Inwestycji Towarzyszącej, zwanym dalej „planem 

miejscowym”. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 decyzja dokonująca wywłaszczenia nieruchomości 

wydawana na podstawie przepisów, o których mowa w art. 119 ust. 1, jest zgodna z 

ustaleniami planu miejscowego, przy czym ustalone w niej linie rozgraniczające 

teren inwestycji mogą w niezbędnym zakresie wykraczać poza linie rozgraniczające 

określone w planie miejscowym. 

3. Plan miejscowy przyjmuje wojewoda, na wniosek Pełnomocnika, w drodze 

zarządzenia. 
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4. Do planu miejscowego przepisy odrębne o miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego stosuje się odpowiednio, o ile przepisy niniejszego artykułu nie 

stanowią inaczej. 

5. Plan miejscowy można przyjąć niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Spółka Celowa jest obowiązana do poniesienia 

kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu 

uzyskania spójności z ustaleniami planu miejscowego. 

6. Uzgodnienia i zgody, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zastępuje się opiniami. Do 

projektu planu miejscowego prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego nie sporządza się, z wyłączeniem prognozy obejmującej szacowanie 

kosztów, które będzie musiała ponosić gmina w związku z utrzymaniem Inwestycji 

Towarzyszących i Inwestycji. 

7. Od dnia wydania zarządzenia wojewody o przystąpieniu do sporządzania planu 

miejscowego, do obszaru nim objętego przepis art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się odpowiednio. 

8. Właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługuje wyłącznie 

roszczenie do Spółki Celowej o wykupienie nieruchomości lub jej części objętej 

planem miejscowym. Przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się odpowiednio. W 

pozostałym zakresie przepisów art. 36−37
1
 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje się. Gmina nie pokrywa 

kosztów i roszczeń związanych z wejściem w życie tego planu miejscowego. 

 

Rozdział 2 

Szczególne zasady zmiany sposobu zagospodarowania terenu na obszarach Inwestycji 

Towarzyszących 
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Art. 120a. 

W przypadku złożenia przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dotyczącej 

Inwestycji Towarzyszącej prowadzone postępowania o wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, które dotyczą chociażby w części 

nieruchomości objętej którymkolwiek z wariantów zawartych we wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiesza się do czasu wydania 

prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji o umorzeniu 

postępowania. 

Art. 120b. 

1. W przypadku wydania, na podstawie wniosku Inwestora, przez organ pierwszej 

instancji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 

1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej: 

1) nie wszczyna się postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, które dotyczą chociażby w części nieruchomości 

objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) umarza się prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, które dotyczą chociażby w części nieruchomości 

objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; 

3) tracą moc decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które 

dotyczą chociażby w części nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2. Pełnomocnik może udzielić zgody na wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które dotyczą chociażby w części 

nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodę dołącza 

się do wniosku o wszczęcie postępowania. 

3. Postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są umarzane po upływie 14 dni od dnia 

wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.  
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4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, tracą moc po upływie 14 dni od dnia wydania 

decyzji, o której mowa w ust. 1. 

5. Przepisu ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego wskazanych przez Pełnomocnika. 

6. Pełnomocnik przekazuje właściwym gminom informacje o decyzjach, o których mowa 

w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.  

7. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się od dnia wydania przez organ pierwszej instancji 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia:  

1) wejścia w życie planu rezerwacji, o którym mowa w art. 120m ust. 2, albo  

2) w którym decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

będąca podstawą przyjęcia planu rezerwacji stała się ostateczna, albo  

3) w którym decyzja stwierdzająca nieważność decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach będąca podstawą przyjęcia planu rezerwacji stała się 

ostateczna, albo 

4) w którym upłynęło 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

8. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, na podstawie których do dnia wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydano ostateczną decyzję − pozwolenie na 

budowę albo dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane, i upłynął termin do wniesienia przez właściwy organ 

sprzeciwu. 

9. Do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu przepisów art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

10. W ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta opracowuje wykaz decyzji, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3. 

11. Wykaz, o którym mowa w ust. 10, jest przekazywany właściwym miejscowo 

organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz 

podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

właściwej gminy. 
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12. Przepisy ust. 1−11 stosuje się do zmiany przez organ pierwszej instancji decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej. 

13. W sytuacji gdy decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

decyzja stwierdzająca nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie 

dotyczy wszystkich nieruchomości objętych decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach będącą podstawą przyjęcia planu rezerwacji, przepis ust. 7 pkt 1 

stosuje się do nieruchomości w zakresie, w jakim decyzja ta nie została uchylona, lub 

w zakresie, w jakim nie stwierdzono jej nieważności. 

14. Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej doręcza niezwłocznie kopię: 

1) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez 

załączników, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, i z 

wyłączeniem mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a tej ustawy, 

2) decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań 

− właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, zarządowi województwa i 

wojewodzie. 

15. Przepis ust. 14 pkt 1 stosuje się odpowiednio przy zmianie wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Art. 120c. 

W przypadku złożenia przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dotyczącej 

Inwestycji Towarzyszącej, lub wydania takiej decyzji nie uchwala się: 

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

3) planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
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4) miejscowego planu rewitalizacji, 

5) uchwały o utworzeniu parku kulturowego, 

6) uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane, 

7) uchwały w sprawie utworzenia lub powiększenia parku krajobrazowego, 

8) uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu oraz uchwały 

w sprawie wprowadzenia zakazów na obszarze chronionego krajobrazu, 

9) uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, stanowiska 

dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego, 

10) statutu uzdrowiska, 

11) zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie rezerwatów 

przyrody 

− których ustalenia są sprzeczne z lokalizacją inwestycji określoną we wniosku, w 

zakresie wariantu preferowanego przez inwestora, lub decyzji. 

 

Art. 120d. 

1. Spółka Celowa doręcza kopię: 

1) wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 

której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dotyczącej 

Inwestycji Towarzyszącej, bez załączników, o których mowa w art. 74 ust. 1 tej 

ustawy, z wyłączeniem mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a tej ustawy, 

2) decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz  

3) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

– właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz zarządowi 

województwa. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio przy zmianie wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Art. 120e. 

Przepisów art. 120a−120c nie stosuje się do terenów objętych aktami wydanymi na 

podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 120. 

Rozdział 3 

Szczególne zasady realizacji Inwestycji Towarzyszących 

 

Art. 120f. 

1. Ilekroć w przepisach: 

1) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych jest mowa o strategicznej inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowej, należy przez to rozumieć również inne inwestycje 

wymienione w art. 119 ust. 1 pkt 3, 

2) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym jest mowa o strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym, należy przez to rozumieć również inne inwestycje wymienione 

w art. 119 ust. 1 pkt 6 

– o ile stanowią Inwestycje Towarzyszące w rozumieniu niniejszej ustawy. 

2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, ustanowić inwestorami Inwestycji 

Towarzyszących inne podmioty niż inwestorzy wskazani w ustawach, o których 

mowa w ust. 1, uwzględniając potencjał i doświadczenie danego podmiotu w 

realizacji inwestycji tego typu oraz region, na którego obszarze dany podmiot 

prowadzi przeważającą działalność. 

3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wskazać inwestycje spośród 

Inwestycji Towarzyszących dotyczące dystrybucji energii elektrycznej, gazu, ropy 

naftowej i produktów pochodnych, do których mają zastosowanie przepisy ustaw, o 

których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 3 i 6, uwzględniając szczególny charakter oraz cel 

Inwestycji Towarzyszących. 

4. Do podmiotów wskazanych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, przepisy 

ustaw, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 120g. 

1. W przypadku gdy Inwestycja Towarzysząca wymaga wejścia na teren cudzej 

nieruchomości w celu wykonania prac polegających na:  
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1) wycince drzew i krzewów, wykonaniu kompensacji przyrodniczej,  

2) przeprowadzeniu badań archeologicznych, hydrogeologicznych, prac 

geologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, 

lub wykonaniu innych czynności niezbędnych do sporządzenia dokumentacji 

technicznej bezpośrednio związanej z Inwestycją Towarzyszącą, 

3) przeprowadzeniu pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do 

sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko  

− Inwestor Inwestycji Towarzyszącej występuje do właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości o zgodę na wejście na teren nieruchomości lub jej 

części oraz uzgadnia z nim przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z 

nieruchomości. 

2. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 1, wymagają wejścia na teren 

nieruchomości stanowiących teren zamknięty lub objętych obszarem kolejowym, 

Inwestor Inwestycji Towarzyszącej występuje odpowiednio do organu, który wydał 

decyzję o zamknięciu terenu, zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego 

podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym o zgodę na wejście na teren 

nieruchomości lub jej części oraz uzgadnia przewidywany sposób, zakres i termin 

korzystania z nieruchomości. 

3. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 albo 2, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania wystąpienia o taką zgodę przez właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości albo organu, który wydał decyzję o zamknięciu terenu, 

zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem 

kolejowym, Inwestor Inwestycji Towarzyszącej występuje do wojewody z wnioskiem 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości lub jej części. 

4. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, zawiera: 

1) ogólną charakterystykę Inwestycji Towarzyszącej; 

2) określenie granic terenu objętego wnioskiem; 

3) oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne w celu 

realizacji zadań określonych w ust. 1, wraz ze wskazaniem zakresu tych zadań;  

4) decyzję środowiskową, jeżeli została wydana; 

5) oświadczenie Inwestora Inwestycji Towarzyszącej o braku zgody, o której mowa 

w ust. 1 albo 2. 
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5. Wojewoda wydaje decyzję, o której mowa w ust. 3, w ciągu 30 dni od dnia złożenia 

wniosku. Decyzja określa sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości. 

Decyzja zastępuje zgodę organu, który wydał decyzję o zamknięciu terenu 

zamkniętego, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.  

6. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, o której mowa w 

ust. 1, lub braku w ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne, danych 

pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właściciela 

lub użytkownika wieczystego tej nieruchomości, przepisów ust. 1 dotyczących 

uzyskania zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości i ust. 4 pkt 

5 nie stosuje się, a wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 3, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Inwestora Inwestycji Towarzyszącej. 

7. Sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości uzgodnione na podstawie ust. 1 

albo 2 albo określone w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie mogą powodować: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego; 

2) wstrzymania ruchu kolejowego; 

3) zamknięcia dróg krajowych lub dróg o znaczeniu obronnym, chyba że istnieje 

możliwość zorganizowania objazdów; 

4) wstrzymania ruchu w żegludze śródlądowej lub zagrożenia bezpieczeństwa 

żeglugi śródlądowej; 

5) utrudnień prowadzenia działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

8. Decyzję, o której mowa w ust. 3, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. 

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Art. 120h. 

1. Inwestor Inwestycji Towarzyszącej po zakończeniu czynności, o których mowa w art. 

120g, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli 

przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom 

lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie. 

2. Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód oraz uwzględniać brak 

dostępu do nieruchomości lub jej części w czasie wykonywania czynności, o których 

mowa w art. 120g. Jeżeli wskutek poniesionych szkód zmniejszy się wartość 
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nieruchomości, w odszkodowaniu uwzględnia się kwotę odpowiadającą temu 

zmniejszeniu. 

3. Decyzję w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Obowiązek zapłaty 

odszkodowania obciąża Inwestora Inwestycji Towarzyszącej, który na podstawie 

odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą może pokryć koszty powstałe w 

związku z ustaleniem wysokości odszkodowań. 

 

Art. 120i. 

1. Inwestor Inwestycji Towarzyszącej może podzielić zamierzenie budowlane objęte 

jednym zezwoleniem na realizację tej inwestycji na odcinki.  

2. Dla każdego odcinka ustanawia się odrębnego kierownika budowy oraz opracowuje i 

prowadzi odrębną dokumentację budowy.  

3. Inwestor Inwestycji Towarzyszącej może ustanowić jednego inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla całego zamierzenia budowlanego lub ustanowić kilku 

inspektorów dla poszczególnych odcinków. 

4. Podziału zamierzenia budowlanego na odcinki inwestor dokonuje w zawiadomieniu o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wskazując granice między 

poszczególnymi odcinkami. 

Art. 120j. 

Do przystąpienia do użytkowania odcinka linii kolejowej stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące przystąpienia do użytkowania drogi publicznej. 

 

Art. 120k. 

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, w zakresie objętym projektem 

zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających Inwestycji Towarzyszącej, nie 

stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − 

Prawo budowlane, jeżeli Inwestor Inwestycji Towarzyszącej uzyskał opinie, 

uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi. 

Dokumenty te Inwestor Inwestycji Towarzyszącej załącza do wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
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Art. 120l. 

1. Mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym znaczeniu, będącej 

własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego Spółki Celowej lub spółki, o 

której mowa w art. 15 ust. 1, nie podlega sprzedaży. 

2. Za zgodą Pełnomocnika mienie, o którym mowa w ust. 1, może być zbyte na rzecz 

PKP SA lub PLK SA, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o 

komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”. 

3. Do wniosku złożonego przez PKP SA lub PLK SA o wydanie zgody dołącza się opinię 

Spółki Celowej lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1. 

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana na wniosek PKP SA lub PLK SA, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji 

i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. 

Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o 

wydanie zgody, o której mowa w ust. 2. 

5. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 38–41 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

6. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2 są nieważne. 

7. Zgoda, o której mowa w ust. 2, lub odmowa zgody wyrażana jest w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Rozdział 4 

Plan rezerwacji terenu dla Inwestycji Towarzyszących 

 

Art. 120m. 

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego przygotowania i realizacji Inwestycji 

Towarzyszącej, na wniosek Inwestora tej inwestycji, dokonuje się rezerwacji obszaru 

realizacji takiej inwestycji wskazanego w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydanej na 

podstawie wniosku Inwestora przez organ pierwszej instancji. 
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2. Rezerwacji obszaru inwestycji dokonuje wojewoda w planie rezerwacji, wydawanym 

w formie zarządzenia stanowiącego akt prawa miejscowego, w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1. Przepis art. 3 § 2 pkt 9 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi stosuje się. 

3. Przyjęcie planu rezerwacji nie wymaga zgodności ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa. 

4. Obszar planu rezerwacji mogą stanowić wyłącznie tereny wskazane w decyzji, o 

której mowa w ust. 1, jako tereny lokalizacji Inwestycji Towarzyszącej, oraz: 

1) obszary oddziaływania akustycznego; 

2) obszary oddziaływania elektromagnetycznego; 

3) tereny, na których zgodnie z przepisami art. 73 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 

2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260 i 1504) nie mogą być lokalizowane zakłady 

stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

wielorodzinne budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, budynki 

zamieszkania zbiorowego, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu 

państwowym; 

4) tereny leżące w odległości, o której mowa w art. 11 pkt 5 lit. n i o ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

5. W planie rezerwacji określa się przebieg Inwestycji Towarzyszącej wynikający z 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, obszar 

oddziaływania tej inwestycji, w szczególności obszary i tereny, o których mowa 

w ust. 4, szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego. 

6. Plan rezerwacji składa się z części tekstowej i graficznej. Część graficzna przedstawia 

obszar objęty rezerwacją na mapie sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy 

ewidencyjnej.  

7. Rezerwacji obszaru inwestycji dokonuje się: 



- 240 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) na wniosek Inwestora Inwestycji Towarzyszącej będącego wnioskodawcą 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w ust. 1, do którego dołącza się projekt planu rezerwacji; 

2) do końca ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w ust. 1, lecz nie dłużej niż na okres 6 lat. 

8. Z dniem wejścia w życie planu rezerwacji do dnia zakończenia jego obowiązywania, w 

tym jego uchylenia: 

1) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w części obejmującej 

obszary objęte planem rezerwacji, nie stanowią podstawy do zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu, uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania 

skutecznego zgłoszenia budowlanego, podziału nieruchomości, wydzielania 

samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; 

2) uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 

standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane, uchwały w sprawie utworzenia lub powiększenia parku 

krajobrazowego, w części obejmującej obszary objęte planem rezerwacji, nie 

stanowią podstawy do lokalizowania nowych obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; 

3) statut uzdrowiska, w części obejmującej obszary objęte planem rezerwacji, nie 

stanowi podstawy do lokalizacji nowych punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów 

ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, a 

także do lokalizacji nowych tablic i urządzeń reklamowych. 

9. Wojewoda uchyla plan rezerwacji: 

1) z urzędu, w przypadku zrealizowania lub zrealizowania i oddania do 

użytkowania Inwestycji Towarzyszącej; 

2) na wniosek Inwestora Inwestycji Towarzyszącej będącego wnioskodawcą 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w ust. 1, w przypadku gdy: 

a) odstąpiono od realizacji Inwestycji Towarzyszącej, której dotyczyła decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, będąca podstawą 

przyjęcia planu rezerwacji, 
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b) uchylono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w ust. 1, będącą podstawą przyjęcia planu rezerwacji, 

c) stwierdzono nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 

której mowa w ust. 1, będącej podstawą przyjęcia planu rezerwacji.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, jeżeli odstąpienie od realizacji 

Inwestycji Towarzyszącej lub decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, lub decyzja stwierdzająca nieważność 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, nie dotyczą 

całego odcinka Inwestycji Towarzyszącej będącej inwestycją liniową lub wszystkich 

nieruchomości objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będącą 

podstawą przyjęcia planu rezerwacji, wniosek Inwestora Inwestycji Towarzyszącej 

będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie tego odcinka 

Inwestycji Towarzyszącej lub tej decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, lub tej decyzji stwierdzającej nieważność 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, w zakresie, w 

którym taka decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie została uchylona lub 

w stosunku do niej nie stwierdzono nieważności.  

11. Plan rezerwacji traci moc z dniem utraty ważności przez decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub upływu 6 lat od dnia jego wejścia w życie. 

12. Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania 

decyzji dotyczącej lokalizacji lub realizacji Inwestycji Towarzyszącej wydawanej w 

oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1: 

1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, w całości lub w części objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, 

nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce 

nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna; 

2) w odniesieniu do nieruchomości objętych, w całości lub w części, wnioskiem o 

wydanie takiej decyzji, do dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna, nie 

wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają 

zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna; 

3) w odniesieniu do nieruchomości objętych, w całości lub w części, wnioskiem o 

wydanie takiej decyzji, do dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna, nie 
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jest możliwe dokonanie skutecznego zgłoszenia budowlanego, dokonanie podziału 

nieruchomości oraz wydzielenie samodzielnego lokalu mieszkalnego w 

budynkach; 

4) w odniesieniu do nieruchomości objętych w całości lub w części wnioskiem o 

wydanie takiej decyzji, do dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna, 

zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

13. Przepisów ust. 12 pkt 2−4 nie stosuje się do postępowań w sprawie wydania decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę i 

decyzji oraz pozwoleń, o których mowa w ust. 12 pkt 2, wszczętych na wniosek 

Inwestora. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, na wniosek strony postępowania, po 

uzyskaniu zgody Inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem 

o wydanie decyzji podejmie zawieszone postępowanie. 

15. W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 12, nastąpi: 

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej w 

całości lub w części wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej lokalizacji, 

lokalizacji i realizacji lub realizacji Inwestycji Towarzyszącej wydawanej w 

oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, 

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji, o 

której mowa w pkt 1 

− nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca są 

obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub 

użytkownika wieczystego. 

16. Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 15 i prowadzenie postępowania bez udziału 

nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do 

wznowienia postępowania. 

17. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 12 pkt 1 jest nieważna. 
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Art. 120n. 

1. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego na 

obszarach, o których mowa w art. 120m ust. 4, obejmują: 

1) prawo pierwokupu nieruchomości przez Spółkę Celową na swoją rzecz;  

2) uprawnienie do wyrażania zgody przez Inwestora Inwestycji Towarzyszącej 

będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, na ustanowienie 

ograniczonych praw rzeczowych lub na zawarcie umów dzierżawy i najmu 

nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych 

nieruchomościach, w tym również inwestycji o charakterze innym niż 

budowlany; 

3) uprawnienie wnioskodawcy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, do wejścia na teren 

nieruchomości w celu przeprowadzenia badań lub pomiarów niezbędnych do 

przygotowania i realizacji Inwestycji Towarzyszącej, w tym badań 

archeologicznych, prac geologicznych i przyrodniczych; 

4) uzgadnianie z Inwestorem Inwestycji Towarzyszącej będącym wnioskodawcą 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w art. 120m ust. 1, projektów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w zakresie dotyczącym budowy i późniejszego funkcjonowania 

drogi, w tym jej potencjalnej rozbudowy lub zwiększenia przepustowości; 

5) zakaz wydawania pozwoleń na budowę; 

6) zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

7) zakaz wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości; 

8) zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; 

9) zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie: 

a) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących 

lokalizacji linii kolejowej, 
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b) 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, 

c) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i dotyczących 

lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej, 

d) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej, 

e) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i dotyczących 

pozwolenia na realizację takich inwestycji, 

f) ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i 

dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej, 

g) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i dotyczących lokalizacji lub 

realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, 

h) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i dotyczących 

lokalizacji lub realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, 

i) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym; 

10) zakaz wydawania zgody, o której mowa w art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

11) uprawnienie Spółki Celowej, do stosowania szczególnych zasad nabywania 

nieruchomości, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 2. 

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. 
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Art. 120o. 

1. Do prawa 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.  

2. Do nieruchomości objętych prawem pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, przepisów 

art. 17 ust. 3 i art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami nie stosuje się. 

3. W przypadku zbiegu prawa pierwokupu określonego w niniejszej ustawie z prawem 

pierwokupu określonym w przepisach odrębnych, pierwszym uprawnionym do 

wykonania prawa pierwokupu jest Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m 

ust. 1. 

Art. 120p. 

1. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego przed ustanowieniem 

ograniczonych praw rzeczowych oraz przed 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 budowlany, o których mowa w art. 120n ust. 1 pkt 2, zawiadamiają o tym 

zamiarze Inwestora będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1. 

2. Uprawnienie Inwestora będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, do wyrażania 

zgody, o której mowa w art. 120n ust. 1 pkt 2, może być wykonane w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze ustanowienia ograniczonych 

praw rzeczowych lub zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości 

gruntowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów, 

które pozwalają na realizację inwestycji na takich nieruchomościach, również 

inwestycji o charakterze innym niż budowlany. 

3. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawarte bez dokonania zawiadomienia lub przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub mimo braku zgody Inwestora 

będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, są nieważne z mocy prawa. 
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Art. 120q. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 120n ust. 1 pkt 3, wnioskodawca wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m 

ust. 1, po zakończeniu badań lub pomiarów, o których mowa w art. 120n ust. 1 pkt 3, 

jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli 

przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom 

nieruchomości przysługuje odszkodowanie. 

2. Przepis art. 120h stosuje się odpowiednio.  

 

Art. 120r. 

1. Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

o których mowa w art. 120n ust. 1 pkt 4, następuje na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, odmawia uzgodnienia, o 

którym mowa w art. 120n ust. 1 pkt 4, w sytuacji gdy projektowana treść studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje ryzyka w zakresie 

dotyczącym budowy lub użytkowania Inwestycji Towarzyszącej, w tym jej 

potencjalnej rozbudowy, zwiększenia przepustowości, w szczególności w zakresie: 

1) niespójności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w art. 120m ust. 1; 

2) ryzyka powstawania utrudnień w realizacji Inwestycji Towarzyszącej; 

3) ryzyka powstawania konieczności przebudowy Inwestycji Towarzyszącej, w 

szczególności przez budowę ekranów akustycznych; 

4) ryzyka utrudnień w zakresie przyszłej przebudowy Inwestycji Towarzyszącej; 

5) ryzyka konieczności budowy zjazdów, przejść, w tym przejść podziemnych, 

wiaduktów, tuneli, mostów, w miejscach nieprzewidzianych w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1; 

6) ryzyka konieczności budowy ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń 

akustycznych, które nie były przewidziane w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1; 
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7) ryzyka konieczności uzyskania nowej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, lub zmiany takiej decyzji; 

8) ryzyka powstania trudności w zwiększeniu przepustowości Inwestycji 

Towarzyszącej; 

9) ryzyka powstania trudności w posadawianiu urządzeń służących do poboru opłat 

za korzystanie z dróg płatnych; 

10) ryzyka powstania trudności w posadawianiu urządzeń służących do 

monitorowania ruchu na drogach i liniach kolejowych; 

11) ryzyka znaczącego zwiększenia kosztów w zakresie nabycia nieruchomości; 

12) ryzyka wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego; 

13) ryzyka utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, 

przebudowy lub remontu Inwestycji Towarzyszącej; 

14) ryzyka zwiększenia prawdopodobieństwa negatywnych skutków suszy lub 

powodzi nagłych (nawalnych); 

15) ryzyka konieczności budowy lub przebudowy urządzeń wodnych oraz urządzeń 

zmniejszających negatywne skutki suszy oraz rowów melioracyjnych; 

16) ryzyka wystąpienia naruszenia wymagań wynikających z przepisów odrębnych;  

17) ryzyka braku utrzymania drożności korytarza migracyjnego zwierząt, dla 

którego w decyzji środowiskowej została wskazana konieczność budowy przejść 

dla zwierząt. 

Art. 120s. 

1. Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, może udzielić zgody na 

zwolnienie z zakazów określonych w art. 120n ust. 1 pkt 5−9, biorąc łącznie pod 

uwagę: 

1) wymogi prawidłowego przygotowania, realizacji oraz użytkowania planowanej 

Inwestycji Towarzyszącej oraz jej oddziaływanie, o którym mowa w art. 120m 

ust. 4; 

2) wpływ na możliwości zagospodarowania terenu; 

3) brak niespójności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w art. 120m ust. 1; 

4) ryzyka, o których mowa w art. 120r ust. 2. 
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2. W przypadku wydania zgody na zwolnienie z zakazu, o którym mowa w art. 120n ust. 

1 pkt 5, pozwolenie na budowę jest wydawane na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w dniu wejścia w życie planu 

rezerwacji lub decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie zgody, o której 

mowa w ust. 1. Przepisu art. 120m ust. 7 pkt 1 nie stosuje się.  

 

Art. 120t. 

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek Inwestora będącego 

wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 

której mowa w art. 120m ust. 1, uchyla wydane pozwolenia na budowę lub wydaje 

decyzję zakazującą realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. 

2. Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, składa wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, w przypadku gdy teren inwestycji w całości lub w części znajduje się 

na obszarze objętym planem rezerwacji, a istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że 

inwestycje te znalazłyby się na terenie podlegającym wywłaszczeniu, lub jeżeli 

realizacja tych inwestycji mogłaby utrudnić realizację Inwestycji Towarzyszącej lub 

zwiększyć koszty takiej realizacji, lub gdy występuje brak spójności takiej inwestycji 

z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, 

lub jej realizacja powoduje powstanie ryzyk, o których mowa w art. 120r ust. 2. 

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla wydane pozwolenia na 

budowę lub wydaje decyzję zakazującą realizacji robót budowlanych na podstawie 

zgłoszenia w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa 

w ust. 1. 

4. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie uchyli 

wydanego pozwolenia na budowę lub nie wyda decyzji zakazującej realizacji robót 

budowlanych na podstawie zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, organ 

wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy na podstawie pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia rozpoczęto realizację robót budowlanych. 
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Art. 120u. 

1. Zgoda, o której mowa w art. 120s, oraz uchylenie pozwolenia na budowę lub 

zakazanie realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, o których mowa w 

art. 120t ust. 1, są wydawane w formie decyzji. 

2. Do wniosku o wydanie zgody, o której mowa w art. 120s, dołącza się projekt wniosku 

o wydanie zgody, której zwolnienie dotyczy, wraz z projektem zagospodarowania 

działki lub terenu oraz określeniem sposobu obsługi terenu z drogi publicznej. 

3. W przypadku zakazów, o których mowa w art. 120n ust. 1 pkt 5−9, oraz w przypadku 

uchylenia pozwolenia na budowę lub zakazania realizacji robót budowlanych na 

podstawie zgłoszenia, o których mowa w art. 120t ust. 1, od decyzji Inwestora 

będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, przysługuje odwołanie do 

Pełnomocnika, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

Art. 120v. 

1. Właściciel nieruchomości, któremu nie udzielono zgody, o której mowa w art. 120s, w 

zakresie zakazu, o którym mowa w art. 120n ust. 1 pkt 5, po dniu, w którym decyzja 

odmawiająca zgody stała się ostateczna, może wystąpić do wojewody o przyznanie 

odszkodowania:  

1) w wysokości równej 1/100 różnicy wartości między wartością nieruchomości 

określoną według jej możliwego stanu zagospodarowania wynikającego z 

dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego a wartością nieruchomości według 

faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu 

wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz 

telekomunikacyjnych za każde pełne 12 miesięcy trwania ograniczeń 

wynikających z planu rezerwacji – jeżeli podstawą wniosku o wyrażenie zgody 

był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub 

2) w wysokości równej 1/100 różnicy wartości między wartością nieruchomości 

określoną według jej możliwego stanu zagospodarowania wynikającego z decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a wartością nieruchomości 
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według faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w 

dniu wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz 

telekomunikacyjnych za każde pełne 12 miesięcy trwania ograniczeń 

wynikających z planu rezerwacji – jeżeli podstawą wniosku o wyrażenie zgody na 

uzyskanie pozwolenia na budowę była decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu wydana na podstawie zgody, o której mowa w art. 

120s. 

2. W przypadku uchylenia pozwolenia na budowę lub zakazania realizacji robót 

budowlanych na podstawie zgłoszenia budowlanego właścicielowi nieruchomości 

przysługuje odszkodowanie w wysokości: 

1) kosztów przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskania zgód i 

dokumentów, które zostały poniesione w związku z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub dokonaniem zgłoszenia budowlanego, oraz 

2) równej różnicy wartości między wartością nieruchomości określoną zgodnie z 

treścią pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego a wartością 

nieruchomości według faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do 

istniejących w dniu wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, 

ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych. 

3. Obliczając odszkodowanie ustalane na podstawie ust. 1: 

1) za wartość nieruchomości przyjmuje się jej wartość z dnia złożenia wniosku o 

odszkodowanie; 

2) za pierwszy dzień, w którym należne jest odszkodowanie, przyjmuje się dzień 

następny po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna; 

3) w przypadku gdy okres między dniem, o którym mowa w pkt 2, a ostatnim dniem 

obowiązywania planu rezerwacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, ale nie jest 

wielokrotnością 12 miesięcy, odszkodowanie za miesiące pozostałe do pełnego 

roku wynosi 1/12 odszkodowania, ustalanego na podstawie ust. 1, za każdy 

rozpoczęty miesiąc; 

4) w przypadku gdy okres między dniem, o którym mowa w pkt 2, a ostatnim dniem 

obowiązywania planu rezerwacji jest krótszy od 12 miesięcy, odszkodowanie 
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wynosi 1/12 odszkodowania, ustalanego na podstawie ust. 1, za każdy rozpoczęty 

miesiąc. 

4. Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, przedawnia się po upływie 6 lat 

od dnia następującego: 

1) po upływie ostatniego dnia obowiązywania planu rezerwacji, w przypadku 

odszkodowania ustalanego na podstawie ust. 1 pkt 1; 

2) po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, w 

przypadku odszkodowania ustalanego na podstawie ust. 1 pkt 2.  

5. Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przedawnia się po upływie 6 lat 

od dnia, w którym decyzja uchylająca pozwolenia na budowę lub decyzja zakazująca 

realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowlanego stała się 

ostateczna.  

Art. 120w. 

1. Przez możliwy stan zagospodarowania, o którym mowa w art. 120v ust. 1 pkt 1, 

rozumie się stan nieruchomości prawnie dopuszczalny, technicznie możliwy i 

ekonomicznie uzasadniony. 

2. Określając wartość nieruchomości według faktycznego użytkowania terenu i gruntu, 

uwzględnia się art. 120za.  

3. Przy określaniu wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 120v ust. 2, nie 

uwzględnia się: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzednio 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy − 

w przypadku gdy podstawą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego 

był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, poprzednio 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy − 

w przypadku gdy podstawą pozwolenia na budowę była decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Art. 120x. 

1. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda.  
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2. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża Inwestora będącego wnioskodawcą 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 

w art. 120m ust. 1, który na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z 

wojewodą może pokryć koszty powstałe w związku z ustaleniem wysokości 

odszkodowań.  

Art. 120y. 

1. Właściciel nieruchomości może uzyskać odszkodowanie, o którym mowa w art. 120v 

ust. 1, wyłącznie raz, niezależnie od liczby składanych wniosków i wydanych decyzji 

odmownych na podstawie art. 120s.  

2. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 120v ust. 1, jest wypłacane na podstawie 

decyzji wojewody w sprawie ustalenia odszkodowania, o którym mowa w art. 120v 

ust. 1. 

Art. 120z. 

Niezależnie od zakazów określonych w planie rezerwacji dopuszcza się wydawanie 

rozstrzygnięć dotyczących robót budowlanych albo zezwalających na zmianę 

zagospodarowania terenu polegającą na: 

1) remoncie, 

2) przebudowie niezmieniającej funkcji obiektu, 

3) wykonaniu urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz przyłączy, 

4) innych robotach budowlanych na istniejącym obiekcie budowlanym, prowadzących 

wyłącznie do: 

a) przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

b) poprawy bezpieczeństwa pożarowego, 

c) poprawy warunków sanitarnych, 

d) zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię lub kosztów pozyskania 

ciepła, 

e) zamiany źródła energii na odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

f) zapewnienia telekomunikacji, 

5) odbudowie, 
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6) budowie mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii  

− niezmieniającą kolorystyki obiektu budowlanego oraz − w przypadku budynków − 

niezwiększającą powierzchni zabudowy o więcej niż 5%. 

 

Art. 120za. 

1. Właścicielowi nieruchomości, która w całości lub w części znajduje się w granicach 

określonego w planie rezerwacji obszaru lokalizacji Inwestycji Towarzyszącej, 

przysługuje roszczenie do wnioskodawcy wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, o wykupienie 

takiej nieruchomości lub jej części.  

2. Właścicielowi nieruchomości, która w całości lub w części znajduje się w obszarze 

oddziaływania akustycznego określonego w planie rezerwacji, nie przysługuje 

roszczenie do wnioskodawcy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, o wykupienie takiej 

nieruchomości lub jej części.  

3. Wartość nieruchomości określa się na podstawie: 

1) dotychczasowego przeznaczenia wynikającego z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego − w sytuacji gdy plan rezerwacji dotyczy 

nieruchomości objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, który na podstawie art. 120m ust. 8 pkt 1 nie może stanowić 

podstawy do zmiany sposobu zagospodarowania terenu, uzyskania pozwolenia na 

budowę, dokonania skutecznego zgłoszenia budowlanego, podziału 

nieruchomości, wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; 

2) wyłącznie faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących 

w dniu wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz 

telekomunikacyjnych − w sytuacji gdy dana nieruchomość nie była objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w 

przeddzień wejścia w życie planu rezerwacji.  

4. W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o ile niniejszy przepis nie 

stanowi inaczej. 
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Art. 120zb. 

W przypadku gdy w wyniku wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, organ wyższego stopnia wyda 

decyzję, w której uchyli zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie 

orzeknie co do istoty sprawy, przepisy art. 120n−120za dotyczące decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, stosuje się do 

decyzji wydanej przez organ wyższego stopnia.  

 

Art. 120zc. 

1. W przypadku realizacji inwestycji innej niż Inwestycja Towarzysząca, która w całości 

lub w części znajduje się w obszarze oddziaływania akustycznego określonego w 

planie rezerwacji, zapewnienie ochrony przed hałasem związanym z użytkowaniem 

inwestycji, której dotyczy plan rezerwacji, należy do inwestora tego przedsięwzięcia.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w sytuacji, gdy zapewnienie ochrony przed hałasem 

wymaga budowy ekranów akustycznych lub realizacji innych robót budowlanych w 

obrębie pasa drogowego lub linii kolejowej.  

3. Szczegółowe warunki prowadzenia robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, 

określa umowa między Inwestorem Inwestycji Towarzyszącej a inwestorem 

inwestycji niebędącej Inwestycją Towarzyszącą. 

 

Art. 120zd. 

Przepisy art. 120n−120zb dotyczące właściciela nieruchomości stosuje się także do 

użytkownika wieczystego nieruchomości.> 

 

<Dział IVa 

Planowanie przestrzenne obszaru lokalizacji Inwestycji 

 

Art. 120ze. 

1. W przypadku gdy z planu generalnego lotniska wynika etapowy charakter budowy 

Inwestycji, w odniesieniu do zakresu Inwestycji, który nie został objęty wnioskiem o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub wnioskiem o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji CPK, wojewoda, na wniosek Pełnomocnika, 
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przyjmuje w drodze zarządzenia plan miejscowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego, zwany dalej „planem miejscowym CPK”.  

2. Do planu miejscowego CPK przepisy odrębne o miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego stosuje się odpowiednio, o ile przepisy niniejszego 

działu nie stanowią inaczej. 

3. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo planie zagospodarowania przestrzennego, należy przez to 

rozumieć także plan miejscowy CPK. 

4. Plan miejscowy CPK przyjmuje się zgodnie z ustaleniami planu generalnego lotniska 

oraz można przyjąć niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz innych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Spółka Celowa obowiązana jest do poniesienia kosztów zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu uzyskania spójności z 

ustaleniami planu miejscowego CPK. 

5. Uzgodnienia i zgody, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zastępuje się opiniami.  

6. Od dnia wydania zarządzenia wojewody o przystąpieniu do sporządzania planu 

miejscowego CPK do obszaru nim objętego przepis art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się 

odpowiednio. 

7. Plan miejscowy CPK może określać sposób i okres tymczasowego zagospodarowania 

terenu do czasu realizacji inwestycji lotniskowej, zawierając w tym zakresie 

ustalenia dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu. 

8. Właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługuje wyłącznie 

roszczenie do Spółki Celowej o wykupienie nieruchomości lub jej części objętej 

planem miejscowym CPK. Przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się odpowiednio. 

W pozostałym zakresie przepisów art. 36−37
1
 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje się. Gmina nie pokrywa 

kosztów i roszczeń związanych z wejściem w życie tego planu miejscowego CPK. 
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9. W okresie objęcia nieruchomości ustaleniami planu miejscowego CPK przepisu art. 

137 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie 

stosuje się. Roszczenie, o którym mowa w art. 136 ust. 3 tej ustawy, powstaje z dniem 

utraty mocy obowiązującej planu miejscowego CPK w odniesieniu do 

nieruchomości. 

10. Wojewoda co 5 lat dokonuje analizy aktualności planu miejscowego CPK, w 

szczególności z ustaleniami planu generalnego lotniska, stwierdzając, w drodze 

zarządzenia, aktualność albo wszczynając postępowanie w przedmiocie zmiany bądź 

uchylenia planu miejscowego CPK. 

Dział IVb 

Zarządzanie rozwojem obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego 

 

Art. 120zf. 

1. Przepisy niniejszego działu stosuje się do zarządzania rozwojem obszaru otoczenia 

CPK.  

2. Obszar otoczenia CPK stanowi obszar funkcjonalny oraz obszar strategicznej 

interwencji w rozumieniu art. 5 pkt 6a i 6b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wyznacza, w drodze 

rozporządzenia, obszar otoczenia CPK, uwzględniając: 

1) potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji Przedsięwzięć w otoczeniu CPK i 

zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania; 

2) konieczność wyznaczenia obszaru w sposób zwarty i ograniczony do obszaru 

występowania obecnych lub prognozowanych powiązań funkcjonalnych 

Przedsięwzięcia. 

4. Przed wydaniem rozporządzenia minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

występuje do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego 

znajdujących się w przewidywanych granicach obszaru otoczenia CPK o wydanie 

opinii w zakresie projektu rozporządzenia. 

5. Opinię, o której mowa w ust. 4, organy wykonawcze jednostek samorządu 

terytorialnego wydają w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak 

zastrzeżeń do projektu rozporządzenia. 



- 257 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 120zg. 

Rozwój obszaru otoczenia CPK kształtuje się w sposób zapewniający: 

1) zrównoważony rozwój i ład przestrzenny; 

2) optymalne funkcjonowanie Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszących; 

3) powstawanie i rozwój zwartych struktur przestrzennych ograniczających 

transportochłonność i energochłonność, w tym przez przeciwdziałanie 

niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy i optymalizację stanu wyposażenia 

zabudowy w infrastrukturę techniczną; 

4) zapewnienie warunków do powstawania wysokiej jakości struktur przestrzennych, w 

tym osadniczych, w szczególności nowych miast albo części miast; 

5) spójność przestrzenną, w tym przez ograniczanie negatywnych skutków izolacji 

przestrzennej obszarów, powstałej w wyniku realizacji inwestycji liniowych; 

6) ochronę środowiska, w tym form ochrony przyrody, wód oraz krajobrazu, poprawę 

lub co najmniej niepogorszenie parametrów środowiska, w tym różnorodności 

biologicznej, korytarzy ekologicznych, ciągów przewietrzających, wartości 

krajobrazowych oraz błękitno-zielonej infrastruktury; 

7) mitygację i adaptację do zmian klimatu, w tym negatywnych zjawisk klimatycznych, 

w szczególności suszy oraz powodzi; 

8) ochronę krajobrazów kulturowych, zabytków i dóbr kultury współczesnej; 

9) ograniczenie niekorzystnych oddziaływań Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących 

oraz obszarów prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej; 

10) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

11) poszanowanie uzasadnionych interesów właścicieli nieruchomości, wynikających z 

przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub z ostatecznego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej 

zezwalającego na wykonywanie robót budowlanych. 

 

Art. 120zh. 

1. Organy administracji rządowej i samorządowej, państwowe i samorządowe osoby 

prawne oraz Pełnomocnik współpracują w celu zapewnienia optymalnych warunków 

trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społeczno-gospodarczej, 

regionalnej i przestrzennej obszaru otoczenia CPK. 
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2. Na potrzeby współpracy, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, Pełnomocnik oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru 

otoczenia CPK zawierają porozumienie terytorialne, o którym mowa w przepisach 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Porozumienie terytorialne określa przedsięwzięcia priorytetowe dla rozwoju obszaru 

zgodne z celami wynikającymi z krajowej strategii rozwoju regionalnego, w tym 

przewidywane źródła ich finansowania. 

3. Do porozumienia, o którym mowa w ust. 2, mogą przystąpić również związki, 

porozumienia oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Art. 120zi. 

1. Dla obszaru otoczenia CPK, w celu realizacji zasad określonych w art. 120zg, 

przyjmuje się strategię rozwoju, zwaną dalej „strategią”.  

2. Strategia określa w szczególności: 

1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i 

przestrzennym; 

2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 

3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, 

oraz wskaźniki ich osiągnięcia; 

4) ustalenia w wymiarze przestrzennym, w tym model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zasady kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej oraz obszary o istotnym znaczeniu dla realizacji ustaleń strategii; 

5) charakterystykę i lokalizację przedsięwzięć priorytetowych; 

6) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych; 

7) ramy finansowe i źródła finansowania, wraz ze wskazaniem perspektywy 

czasowej, której dotyczą, nie krótszej niż 10 lat, oraz kosztami realizacji i 

utrzymania inwestycji o charakterze budowlanym, nasadzeń i zalesień; 

8) zakres ustaleń podlegających uwzględnieniu w dokumentach strategicznych i 

planistycznych jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Ustalenia w wymiarze przestrzennym sporządza się w formie opracowania 

planistycznego, stanowiącego integralną część strategii, składającego się z części 

tekstowej i graficznej. Część graficzną sporządza się w szczególności w formie 
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kartograficznej, w skali zapewniającej czytelność przyjętych rozwiązań, a dla 

obszarów o istotnym znaczeniu dla realizacji ustaleń strategii − w skali nie mniejszej 

niż 1:25000. 

Art. 120zj. 

Strategia jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju oraz krajową strategią 

rozwoju regionalnego.  

Art. 120zk. 

1. Strategię przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały. 

2. Projekt strategii opracowuje Pełnomocnik we współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają opinię wobec 

projektu strategii skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w terminie 

60 dni od dnia przekazania projektu strategii przez Pełnomocnika. 

3. Projekt strategii podlega konsultacjom, w szczególności z sąsiednimi gminami i ich 

związkami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, Komisją Wspólną Rządu i 

Samorządu Terytorialnego oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

4. Pełnomocnik ogłasza na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, stronie internetowej Spółki Celowej oraz może ogłaszać w prasie 

odpowiednio o zasięgu regionalnym lub lokalnym informację o konsultacjach, 

terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii oraz terminie i miejscu 

spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o 

adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt strategii. 

5. Opinię o projekcie strategii przekazuje się Pełnomocnikowi w sposób określony w 

ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od 

dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. 

Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia. 

6. Pełnomocnik przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 

zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z 

uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

7. Do projektu strategii stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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8. Uchwalenie strategii może być poprzedzone przyjęciem przez Radę Ministrów jej 

założeń. 

9. Strategia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”.  

Art. 120zl. 

1. Z dniem uchwalenia strategii: 

1) strategia rozwoju województwa, powiatu oraz gminy, plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w gminie, w celu zachowania spójności ze 

strategią, podlegają obowiązkowi aktualizacji zgodnie z ustaleniami strategii, w 

terminie 24 miesięcy od dnia jej uchwalenia; 

2) strategię rozwoju województwa, powiatu oraz gminy, plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w gminie, miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego oraz uchwałę w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, uchwala się zgodnie z 

ustaleniami strategii; 

3) zgodnie z ustaleniami strategii wydaje się decyzje zezwalające na lokalizację lub 

realizację inwestycji na podstawie: 

a) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących 

lokalizacji linii kolejowej, 

b) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i dotyczących zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej, 

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, 

d) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i dotyczących 

lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej, 
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e) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych 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 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 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 i dotyczących lokalizacji lub 

realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, 

i) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 

j) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym; 

4) w odniesieniu do obszarów o istotnym znaczeniu dla realizacji ustaleń strategii 

określenie, w drodze decyzji, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 

następuje po uzgodnieniu ze Spółką Celową, na zasadach określonych w 

przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod względem 

zgodności zamierzenia inwestycyjnego ze strategią; Spółka Celowa, uzgadniając 

projekt decyzji, uwzględnia wpływ zmiany sposobu zagospodarowania terenu 

objętego projektem decyzji na realizację zasad rozwoju obszaru otoczenia CPK, 

wskazanych w art. 120zg i określonych w strategii obszaru otoczenia CPK. 

2. Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio do uchwały w przedmiocie ustalenia 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. 

W takim przypadku termin uzgodnienia projektu uchwały albo decyzji wynosi 30 

dni od dnia jej przedłożenia przez właściwy organ. 
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Art. 120zm. 

Pełnomocnik koordynuje monitoring oraz ewaluację realizacji strategii. 

 

Art. 120zn. 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym działem do zarządzania rozwojem obszaru 

otoczenia CPK stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

2. Do zmiany strategii stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego działu. 

 

Dział IVC 

Zorganizowana relokacja 

 

Art. 120zo. 

1. Przepisy niniejszego działu stosuje się do realizacji projektów zorganizowanej 

relokacji miejscowości albo ich części w związku z nabywaniem nieruchomości na 

cele realizacji zadań określonych w ustawie, zwanych dalej „projektami relokacji”. 

2. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o planie miejscowym projektu relokacji, należy 

przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla projektu 

relokacji. 

3. Do planu miejscowego projektu relokacji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym 

dziale, stosuje się przepisy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Art. 120zp. 

1. Spółka Celowa jest obowiązana do prowadzenia dialogu z właścicielami 

nieruchomości oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu identyfikacji 

zasadności oraz warunków realizacji projektów relokacji. 

2. Projekt relokacji obejmuje w szczególności działania w zakresie: 

1) identyfikacji potrzeb właścicieli nieruchomości oraz innych osób, dla których 

nabycie nieruchomości skutkuje koniecznością zmiany miejsca zamieszkania lub 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym gospodarstwa rolnego; 

2) identyfikacji potrzeb jednostek samorządu terytorialnego związanych z 

koniecznością odtworzenia składników majątkowych służących realizacji zadań 

publicznych; 
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3) sporządzenia i konsultacji dokumentów planistycznych, w szczególności 

koncepcji urbanistycznych oraz projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

4) nabywania i zamiany nieruchomości; 

5) tworzenia korzystnej struktury gruntowej terenu, w szczególności przez podział 

nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości lub scalenie i wymianę gruntów; 

6) w razie potrzeby – budowy lub przebudowy obiektów budowlanych; 

7) utrzymania prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej przez właścicieli i 

dzierżawców nieruchomości rolnych, w szczególności przez programowanie prac 

urządzeniowo-rolnych, celem ich realizacji w trybie przepisów o scalaniu i 

wymianie gruntów. 

Art. 120zq. 

1. Spółka Celowa może zawierać z jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia 

określające warunki i tryb prowadzenia projektów relokacji. 

2. Porozumienie może obejmować w szczególności: 

1) zasady i tryb odtworzenia składników majątkowych służących realizacji zadań 

publicznych, w tym dofinansowania realizacji zadań własnych jednostki 

samorządu terytorialnego; 

2) zasady udziału Spółki Celowej w postępowaniu w przedmiocie uchwalenia planu 

miejscowego projektu relokacji, w tym sporządzenia projektu tego planu wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko lub innymi opracowaniami oraz 

wykonywania czynności w postępowaniu, w szczególności prowadzenia 

konsultacji społecznych; 

3) zasady pokrywania kosztów postępowania w przedmiocie uchwalenia planu 

miejscowego projektu relokacji lub uchwalenia albo zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie. 

3. Organy wymienione w art. 120zv ust. 1 są obowiązane do współpracy z gminą oraz 

Spółką Celową w prowadzeniu procesu relokacji. Współpraca obejmuje w 

szczególności przedstawianie opinii oraz przekazywanie informacji niezbędnych do 

określenia warunków relokacji, w tym sporządzenia projektu planu miejscowego 

projektu relokacji. 
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Art. 120zr. 

W przypadku gdy w ramach projektu relokacji utworzone zostają lokale wchodzące w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy, porozumienie, o którym mowa w art. 120zq ust. 1, 

może określać zasady wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy 

najmu lokalu. Przepisów uchwały wydanej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 i 975) w zakresie kryteriów 

wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas 

nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu, nie stosuje się. 

 

Art. 120zs. 

1. Plan miejscowy projektu relokacji może obejmować również obszary niezbędne do 

zapewnienia infrastruktury technicznej i społecznej, rozumianej jako obiekty 

budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy społecznej, 

edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej − 

wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania, 

oraz do zapewnienia inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 5 

lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących, a także obszarów przestrzeni publicznej i 

cmentarzy, związanych z projektem relokacji. 

2. Plan miejscowy projektu relokacji uchwala się na wniosek Spółki Celowej 

zawierający projekt planu miejscowego projektu relokacji oraz wskazanie 

niezgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w gminie, zgodnie z ustaleniami strategii rozwoju obszaru otoczenia 

CPK, jeżeli została przyjęta, oraz można uchwalić niezależnie od ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie. We 

wniosku należy określić obszar niezbędny do objęcia planem, charakterystykę, w 

tym funkcje planowanej zabudowy, zakres ewentualnej niezgodności ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

3. Dopuszcza się jednoczesne sporządzanie planu miejscowego projektu relokacji albo 

jego zmiany i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w gminie. W takim przypadku: 
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1) projekt planu miejscowego projektu relokacji może zawierać ustalenia niezgodne 

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

gminie; 

2) projekt planu miejscowego projektu relokacji sporządza się zgodnie z projektem 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

gminie; 

3) zmiana studium następuje w trybie określonym w niniejszym dziale, etapy 

postępowania przeprowadza się łącznie dla projektu planu miejscowego projektu 

relokacji oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w gminie. 

4. Uchwalenie planu miejscowego projektu relokacji może nastąpić najwcześniej po 

upływie terminu na wniesienie rozstrzygnięcia nadzorczego wobec studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie. 

5. Do zmiany studium, o której mowa w ust. 3, w zakresie obszarów objętych planem 

miejscowym projektu relokacji, przepisów art. 10 ust. 5−7 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje się. 

 

Art. 120zt. 

1. Postępowanie w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego projektu relokacji 

obejmuje konsultacje społeczne, opiniowanie oraz przedstawienie projektu radzie 

gminy celem uchwalenia. 

2. Konsultacje społeczne oraz opiniowanie projektu planu miejscowego projektu 

relokacji odbywają się równolegle. 

3. Konsultacje przeprowadza się co najmniej w formie wnoszenia uwag do projektu 

planu miejscowego projektu relokacji. Każdy ma prawo wniesienia uwag, a także 

udziału w innych formach konsultacji, jeżeli są prowadzone. 

4. Termin na wnoszenie uwag wynosi co najmniej 21 dni od dnia upływu okresu, o 

którym mowa w art. 120zu ust. 2, przy czym dopuszcza się składanie uwag również 

w czasie biegu tego okresu. 

5. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

podpisem elektronicznym. 
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6. Z konsultacji społecznych sporządza się raport, obejmujący wykaz złożonych uwag 

oraz uzasadnione stanowisko do każdej z uwag. Raport podlega publikacji w sposób 

określony w art. 120zu ust. 1 pkt 2 oraz jest przedstawiany radzie gminy wraz z 

projektem planu miejscowego projektu relokacji. Na podstawie raportu rada gminy 

może dokonać korekty projektu planu miejscowego projektu relokacji. 

7. Przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się w taki sposób, że rada gminy w 

uchwale o przyjęciu planu miejscowego projektu relokacji: 

1) stwierdza, czy plan narusza ustalenia studium oraz w jakim zakresie; 

2) nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

 

Art. 120zu. 

1. Wójt, w drodze obwieszczenia, zawiadamia o przeprowadzaniu konsultacji 

społecznych projektu planu miejscowego projektu relokacji. W obwieszczeniu 

informuje się o: 

1) sposobie i terminie wnoszenia uwag do projektu planu miejscowego projektu 

relokacji; 

2) sposobie zapoznania się z treścią projektu planu miejscowego projektu relokacji, 

w tym miejscach jego udostępnienia w siedzibach urzędów gminy, urzędzie 

wojewódzkim oraz adresie strony internetowej, na której jest zamieszczony 

projekt planu miejscowego projektu relokacji. 

2. Obwieszczenia dokonuje się na okres 14 dni na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej urzędu gminy oraz w siedzibie: 

1) urzędu wojewódzkiego; 

2) urzędu marszałkowskiego; 

3) starostwa powiatowego; 

4) urzędu gminy. 

Art. 120zv. 

1. Wójt występuje o wydanie opinii przez organy i podmioty, o których mowa w art. 17 

pkt 6 lit. a i b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, oraz przez: 

1) ministra właściwego do spraw rolnictwa − w zakresie gruntów rolnych 

przeznaczanych na cele nierolnicze; 
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2) ministra właściwego do spraw środowiska − w zakresie gruntów leśnych 

przeznaczanych na cele nieleśne. 

2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

wniosku o wydanie opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 

3. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w ust. 1, załącza się projekt planu 

miejscowego projektu relokacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

4. Opinie wydawane w postępowaniu w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego 

projektu relokacji zastępują wymagane przepisami prawa rozstrzygnięcia, w 

szczególności uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

 

Art. 120zw. 

Do uchwalania planu miejscowego projektu relokacji oraz do gruntów rolnych i leśnych 

objętych tym planem nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.> 

 

Art.  128. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

poz. 2259, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). 

 

<Art. 128a. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Pełnomocnika, może 

przekazać Spółce Celowej skarbowe papiery wartościowe, w terminach i kwotach 

określonych w Programie, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki Celowej. 

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej obejmuje Skarb 

Państwa. 

3. Spółka Celowa w okresach kwartalnych, najpóźniej do piątego dnia poprzedzającego 

rozpoczęcie każdego kwartału, uzgadnia z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych dzienne plany rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi w 

danym kwartale. Każdorazowe przekroczenie planu rozporządzania w kwocie 

powyżej 50 mln zł wymaga osobnej zgody ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 
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4. Środki uzyskane przez Spółkę Celową z tytułu sprzedaży wniesionych skarbowych 

papierów wartościowych mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji zadań 

Spółki, o których mowa w art. 17 ust. 1, realizacji Programu oraz bieżącej 

działalności Spółki, w tym działań mających na celu zarządzanie ryzykiem i ochronę 

wartości kapitałów Spółki. 

5. Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji 

skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich 

wynikających. 

6. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1) datę emisji; 

2) powołanie podstawy prawnej emisji; 

3) jednostkową wartość nominalną w złotych; 

4) cenę i sposób jej ustalenia; 

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania; 

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności 

ubocznych; 

7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego 

wykupu. 

7. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania 

skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w 

kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych. 

8. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 

102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów 

wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.> 

 

 

USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 

2022 r. poz. 505 i 655) 

Art.  24. 

1. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 23 ust. 1, 

mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia 

mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod 

uwagę: 
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1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych; 

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, w 

szczególności dostosowanie ich do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, oraz zachowanie jednorodności sieci dróg 

powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów; 

4) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych; 

5) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych; 

6) zwiększenie liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i dróg gminnych; 

7) poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami 

powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 

ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 

oraz z 2021 r. poz. 11 i 223). 

1a. W przypadku naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 1a, dokonując oceny, o której mowa 

w ust. 1, komisja bierze pod uwagę wyłącznie poprawę: 

1) jakości życia mieszkańców; 

2) stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, albo jego uzupełnienia lub 

poprawienia zgodnie z art. 23 ust. 4 i 5. 

3. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji 

lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

4. Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, może 

złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

5. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 

<5a. W odniesieniu do inwestycji zlokalizowanych na: 

1) obszarze objętym szczególnymi zasadami gospodarowania nieruchomościami, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji, 

http://lex.senat.pl/#/document/17319901?unitId=art(5(c))ust(1)&cm=DOCUMENT
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określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i …), 

2) obszarze objętym strategią rozwoju, o której mowa w dziale IVB ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym 

− komisja może umieścić na liście, o której mowa w ust. 5, zadania powiatowe lub 

zadanie gminne do dofinansowania ze środków Funduszu wyłącznie po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego, wydawanej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku 

temu pełnomocnikowi.> 

6. Lista, o której mowa w ust. 5, jest sporządzana w podziale na zadania powiatowe i zadania 

gminne oraz obejmuje: 

1) listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne rekomendowane 

do dofinansowania do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w 

danym województwie, o której mowa w art. 21 ust. 7 pkt 1, zwaną dalej "listą 

podstawową"; 

2) listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne rekomendowane 

do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków przeznaczonych na 

dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 ust. 7 pkt 1, do 

kwoty stanowiącej równowartość 75% kwoty tych środków, zwaną dalej "listą 

rezerwową". 

7. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 5, komisja ustala wysokość dofinansowania dla 

poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych zgodnie z art. 14 i art. 15. 

8. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera w szczególności: 

1) przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego 

zadania rekomendowanego do dofinansowania; 

2) nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania; 

3) nazwę zadania; 

4) przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 23 ust. 2; 

5) przewidywany okres realizacji zadania; 

6) proponowany procent dofinansowania zadania; 
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7) proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich - proponowaną 

kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata. 

9. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście, o której 

mowa w ust. 5. 

 

 

USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 poz. 1275) 

 

Art.  1. 

1. Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze 

naftowym. 

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) infrastruktura niezbędna do obsługi - obiekty, urządzenia, sieci lub instalacje służące do 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu 

użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki: 

a) rurociągów, w tym gazociągów, 

b) bezzbiornikowych pojemności wykorzystywanych jako magazyn, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2249 oraz z 2022 r. poz. 202), 

c) bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych, 

d) otworowej kopalni soli kamiennej prowadzącej eksploatację na obszarze złoża 

kopaliny, w tym zakładu górniczego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 i 2269) 

- w szczególności: pompownie, stacje zaworów (zasuw), stacje ochrony katodowej, 

ujęcia wody, obiekty sieci gazowej, sieci i przyłącza elektroenergetyczne, 

wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne, 

infrastruktura drogowa lub kolejowa, place składowe, obiekty magazynowe, 

budynki produkcyjne, montownie oraz wytwórnie; 

2) inwestor: 

http://lex.senat.pl/#/document/17337898?unitId=art(2)ust(1)pkt(30)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17724218?unitId=art(6)ust(1)pkt(18)&cm=DOCUMENT
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a) PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, 

b) podmiot prowadzący działalność w zakresie magazynowania produktów naftowych 

na podstawie koncesji udzielonej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) lub magazynowania 

ropy naftowej - w bezzbiornikowych pojemnościach wykorzystywanych jako 

magazyn, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i 

zakłóceń na rynku naftowym, w Górze, 

c) jednostka zależna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), dla której jednostką 

dominującą jest podmiot wymieniony w lit. b i której podmiot ten powierzył 

przygotowanie i realizację, w całości lub w części, strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym, 

d) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie [;] <,> 

<e) Spółka Celowa, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 

r. poz. 807, 1079, 1390 i …), lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej 

ustawy, na zasadach określonych w tej ustawie;> 

3) kataster nieruchomości - kataster w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990); 

4) strategiczna inwestycja w sektorze naftowym - inwestycja zawarta w wykazie 

określonym w załączniku do ustawy; 

5) uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1899), oraz ropociągi. 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(39)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793127?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(143)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798871?unitId=art(143)ust(2)&cm=DOCUMENT

