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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 27. posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawę  

o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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USTAWA 
z dnia 23 listopada 2012 r. 

 
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 
 

Art. 1.   
W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 193, poz. 
1194, z późn. zm.1))  w art. 12:  
1) po ust. 4f dodaje się  ust. 4g w  brzmieniu: 

„4g. Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został 
rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszko-
dowania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia nadania de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiasto-
wej wykonalności.”; 

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 
„5a.  Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieru-

chomości, o których mowa w ust. 4, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% 
odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustala-
jącej wysokość odszkodowania, o której mowa w ust. 4g. Wypłata zaliczki 
następuje jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. 

5b. Osoba, której wypłacono zaliczkę, lub jej spadkobiercy są obowiązani do 
zwrotu zaliczki w kwocie wypłaconej, jeżeli decyzja o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej została zmieniona, uchylona w całości lub w czę-
ści dotyczącej tej osoby, lub stwierdzono jej nieważność.”. 

 
Art. 2.  

Przepisy art. 12 ust. 4g, 5a i 5b ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, mają zastosowanie 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 ostatecz-
na. 
 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620 oraz z 2012 r. poz. 472, 549 i 951. 
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Art. 3.  
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
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