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podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

o zmianie ustawy o przygotowaniu 
inałowego turnieju Mistrzostw Europy 
 Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my pana posła Stanisława Lamczyka. 
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mir Neumann;  (-)   Marzena Okła-Drewnowicz;  (-)   Paweł 

;  (-)   Michał Szczerba;  (-)   Iwona Śledzińska-Katarasińska; 
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USTAWA 

z dnia ………………… 

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857 oraz 
z 2012 r. poz. 441) wprowadza się następujące zmiany: 

 1) w art. 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przepisy ustawy stosuje się także do przedsięwzięć Euro 2012 określonych na 
podstawie art. 4 ust 1 ustawy, a nie zrealizowanych przed zakończeniem turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.” 

 

                                                             Art.2. 
Do spraw dotyczących przygotowania przedsięwzięć EURO 2012 wszczętych 
i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 
przepisy niniejszej ustawy 

 

  Art.3.   
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

Celem niniejszej ustawy jest przede wszystkim umożliwienie sfinalizowania inwestycji Euro 
2012, które z różnych przyczyn nie zostały zakończone do dnia zakończenia finałowego 
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Zmiana ustawy dotyczy 
inwestycji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcia Euro 2012 o których mowa w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć 
Euro 2012 (Dz.U. 2010.8.52) wydanym na podstawie art. 4 ust 1 ustawy. 

Przedmiotowa zmiana umożliwi doprowadzenia do zakończenia rozpoczętych procesów 
inwestycyjnych związanych z przedsięwzięciami Euro 2012, pozwalając na zastosowanie 
trybów i terminów przyjętych w obowiązującej ustawie. 

Przewiduje się, iż przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w ustawie nie będzie pociągało za 
sobą obciążeń dla budżetu państwa, ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Przedłożony projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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