
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 

2012 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

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

„nie dłuższym niż”; 

 

 

2)  w art. 1 w pkt 2, w ust. 5b wyrazy „w kwocie wypłaconej” zastępuje się wyrazami 

„po jej waloryzacji na dzień zwrotu”; 

 

 

 

3)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności przed dniem wejścia w życie 

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

na realizację inwestycji drogowej nie stała się ostateczna, stosuje się przepisy art. 12 

ust. 4g, 5a i 5b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy 

o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych i uchwalił do niej 3 poprawki. 

Senat stwierdził, iż dodawany do ustawy art. 12 ust. 5b, który przewiduje, że zwrot 

zaliczki wypłaconej na odszkodowanie za zajętą nieruchomość następować będzie w kwocie 

wypłaconej, nie jest spójny z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami 

dotyczącymi kwestii zwrotu odszkodowania za zajęte nieruchomości. W myśl art. 132 ust. 3a 

ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli decyzja, na podstawie której wypłacono 

odszkodowanie, została następnie uchylona lub stwierdzono jej nieważność, osoba której 

wypłacono odszkodowanie lub jej spadkobierca są obowiązani do zwrotu tego 

odszkodowania po jego waloryzacji na dzień zwrotu. W opinii Izby dodawany nowelą przepis 

art. 12 ust. 5b prowadzić może do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji osób, które nie 

złożyły wniosku o wypłatę zaliczki a otrzymały odszkodowanie, oraz osób, które otrzymały 

taką zaliczkę. W przypadku jeżeli zaistnieją przesłanki zwrotu odszkodowania, osoby takie 

będą obowiązane do zwrotu zróżnicowanej kwoty - odpowiednio zwaloryzowanej lub 

wypłaconej. Senat uznał takie rozwiązanie za niewłaściwe. Ponadto Izba powzięła 

wątpliwość w jakiej kwocie powinien nastąpić zwrot jeżeli osoba, która otrzymała zaliczkę 

będzie następnie obowiązana do zwrotu całego odszkodowania - czy w kwocie wypłaconej, 

czy zwaloryzowanej, czy też częściowo w kwocie zwaloryzowanej, a częściowo w kwocie 

wypłaconej. Dodawane nowelą przepisy nie są w tym zakresie jednoznaczne. Mając na 

uwadze wyeliminowanie powyższych wątpliwości oraz zachowanie spójności systemowej 

Senat chwalił poprawkę nr 2, która przewiduje, że zwrot zaliczki następować będzie 

w kwocie zwaloryzowanej. 

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

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

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. 

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

wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania posłużył się określeniem „decyzję (…) 

wydaje się w terminie 30 dni”. Podobna niekonsekwencja ma miejsce w art. 12 ust. 5a zdanie 

drugie. Mając na uwadze dyrektywę wynikającą z § 10 Zasad techniki prawodawczej, 
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nakazującą zachowanie konsekwencji terminologicznej w ramach ustawy, Senat zdecydował 

się na wprowadzenie poprawki nr 1 o charakterze ujednolicającym.  

Ponadto Senat doszedł do wniosku, iż przepis przejściowy (art. 2 noweli) w literalnym 

brzmieniu może sugerować, że dodane nowelą przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie 

do postępowań, w których decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano 

rygor natychmiastowej wykonalności przed dniem wejścia w życie noweli, jeżeli do tego dnia 

wymieniona decyzja nie stała się decyzją ostateczną. Izba stanęła na stanowisku, iż należy 

skorygować brzmienie przepisu przejściowego w celu jednoznacznego odzwierciedlenia 

intencji ustawodawcy. W tym celu uchwalona została poprawka nr 3. 

 

 

 


