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Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa okreÊla zasady i warunki przygotowa-
nia inwestycji w zakresie dróg publicznych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136
i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54,
poz. 326), zwanych dalej „drogami”, a tak˝e or-
gany w∏aÊciwe w tych sprawach.”;

2) uchyla si´ rozdzia∏ 2;

3) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Post´powanie poprzedzajàce rozpocz´cie
robót budowlanych

Art. 11a. 1. Wojewoda w odniesieniu do dróg kra-
jowych i wojewódzkich albo starosta
w odniesieniu do dróg powiatowych
i gminnych wydajà decyzj´ o zezwole-
niu na realizacj´ inwestycji drogowej
na wniosek w∏aÊciwego zarzàdcy drogi.

2. W przypadku inwestycji drogowej re-
alizowanej na obszarze dwóch lub
wi´cej województw, decyzj´ o zezwo-
leniu na realizacj´ inwestycji drogowej
wydaje wojewoda, na którego obsza-
rze w∏aÊciwoÊci znajduje si´ najwi´k-
sza cz´Êç nieruchomoÊci przeznaczo-
nych na realizacj´ inwestycji drogo-
wej.

3. Decyzj´ o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji drogowej wydaje si´ w termi-
nie 90 dni od dnia z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 1.

Art. 11b. 1. W∏aÊciwy zarzàdca drogi sk∏ada wnio-
sek, o którym mowa w art. 11a ust. 1,
po uzyskaniu opinii w∏aÊciwych miej-

scowo zarzàdu województwa, zarzàdu
powiatu oraz wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta).

2. Niewydanie opinii, o których mowa
w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
zwrócenia si´ przez w∏aÊciwego za-
rzàdc´ drogi o jej wyra˝enie, traktuje
si´ jako brak zastrze˝eƒ do wniosku.

Art. 11c. Do post´powania w sprawach dotyczà-
cych wydania decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji drogowej stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, z zastrze˝eniem przepisów
niniejszej ustawy.

Art. 11d. 1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwole-
niu na realizacj´ inwestycji drogowej
zawiera:
1) map´ w skali co najmniej 1:5 000

przedstawiajàcà proponowany prze-
bieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezb´dnego dla obiektów budowla-
nych, oraz istniejàce uzbrojenie te-
renu;

2) analiz´ powiàzania drogi z innymi
drogami publicznymi;

3) mapy zawierajàce projekty podzia∏u
nieruchomoÊci, sporzàdzone zgod-
nie z odr´bnymi przepisami;

4) okreÊlenie zmian w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania
terenu;

5) cztery egzemplarze projektu budow-
lanego wraz z zaÊwiadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póên. zm.3)), aktualnym
na dzieƒ opracowania projektu;

6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23
i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospo-
litej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,
z póên. zm.4)), je˝eli jest ono wyma-
gane;
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USTAWA

z dnia 25 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´

z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze,
ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êro-
dowiska, ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601 oraz z 2007 r.
Nr 23, poz. 136 i Nr 112, poz. 767.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249,
poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
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7) w przypadku obiektów zak∏adów
górniczych oraz obiektów usytu-
owanych na terenach zamkni´tych
i terenach, o których mowa w art. 82
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, posta-
nowienie o uzgodnieniu z organem
administracji architektoniczno-bu-
dowlanej, o którym mowa w art. 82
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, projektowanych
rozwiàzaƒ w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji
obiektów budowlanych projekto-
wanych od strony dróg, ulic, pla-
ców i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki tech-
nicznej dróg, linii komunikacyj-
nych oraz sieci uzbrojenia tere-
nu, wyprowadzonych poza gra-
nice terenu zamkni´tego, portów
morskich i przystani morskich,
a tak˝e pod∏àczeƒ tych obiektów
do sieci u˝ytku publicznego;

8) opinie:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia — w odniesieniu do in-
westycji lokalizowanych w miej-
scowoÊciach uzdrowiskowych,
zgodnie z odr´bnymi przepisami,

b) dyrektora w∏aÊciwego urz´du
morskiego — w odniesieniu do
obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich por-
tów i przystani,

c) w∏aÊciwego organu nadzoru gór-
niczego — w odniesieniu do tere-
nów górniczych,

d) dyrektora w∏aÊciwego regional-
nego zarzàdu gospodarki wod-
nej — w odniesieniu do inwesty-
cji obejmujàcych wykonanie
urzàdzeƒ wodnych oraz w odnie-
sieniu do wykonywania obiek-
tów budowlanych lub robót na
obszarach bezpoÊredniego za-
gro˝enia powodzià,

e) dyrektora w∏aÊciwej regionalnej
dyrekcji Lasów Paƒstwowych —
w odniesieniu do gruntów leÊ-
nych stanowiàcych w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, b´dàcych w za-
rzàdzie Lasów Paƒstwowych,

f) w∏aÊciwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków — w odnie-
sieniu do dóbr kultury chronio-
nych na podstawie odr´bnych
przepisów,

g) w∏aÊciwego zarzàdcy infrastruk-
tury kolejowej — w odniesieniu
do linii kolejowej,

h) innych organów wymaganych
przepisami szczególnymi;

9) wymagane przepisami odr´bnymi
decyzje administracyjne.

2. W∏aÊciwy organ wydaje opinie, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek
w∏aÊciwego zarzàdcy drogi, w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia otrzy-
mania wniosku o wydanie opinii. Nie-
wydanie opinii w tym terminie traktuje
si´ jako brak zastrze˝eƒ do wniosku.

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8,
zast´pujà uzgodnienia, pozwolenia,
opinie bàdê stanowiska w∏aÊciwych or-
ganów wymagane odr´bnymi przepi-
sami.

4. Je˝eli realizacja inwestycji drogowej
wymaga wydania pozwolenia wodno-
prawnego, odpowiednio marsza∏ek
województwa albo starosta wydajà to
pozwolenie w terminie nie d∏u˝szym
ni˝ 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o jego wydanie. W sprawach dotyczà-
cych wydania pozwolenia wodnopraw-
nego nie stosuje si´ art. 131 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z póên. zm.5)). Dla ustalenia
stanu prawnego nieruchomoÊci, o któ-
rych mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2
lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne, siedziby i adresy w∏aÊci-
cieli tych nieruchomoÊci okreÊla si´
wed∏ug katastru nieruchomoÊci.

5. Wojewoda w odniesieniu do dróg kra-
jowych i wojewódzkich albo starosta
w odniesieniu do dróg powiatowych
i gminnych wysy∏ajà zawiadomienie
o wszcz´ciu post´powania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji drogowej wnioskodaw-
cy, w∏aÊcicielom lub u˝ytkownikom
wieczystym nieruchomoÊci obj´tych
wnioskiem o wydanie tej decyzji na ad-
res wskazany w katastrze nieruchomo-
Êci, a w przypadku, o którym mowa
w art. 11a ust. 2, wojewodom, na któ-
rych obszarze w∏aÊciwoÊci znajduje si´
cz´Êç nieruchomoÊci obj´tej wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji drogowej, oraz za-
wiadamiajà pozosta∏e strony w drodze
obwieszczeƒ, odpowiednio w urz´dzie
wojewódzkim lub starostwie powiato-
wym, a tak˝e w urz´dach gmin w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na przebieg drogi, na
stronach internetowych tych gmin
i w prasie lokalnej. Dor´czenie zawiado-
mienia na adres wskazany w katastrze
nieruchomoÊci jest skuteczne.

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704.
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6. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 5, zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie nieruchomoÊci lub ich
cz´Êci, obj´tych wnioskiem o wyda-
nie decyzji o zezwoleniu na realiza-
cj´ inwestycji drogowej, wed∏ug ka-
tastru nieruchomoÊci;

2) informacj´ o terminie i miejscu,
w którym strony mogà zapoznaç si´
z aktami sprawy.

7. W przypadku nieruchomoÊci o nieure-
gulowanym stanie prawnym wojewo-
da w odniesieniu do dróg krajowych
i wojewódzkich albo starosta w odnie-
sieniu do dróg powiatowych i gmin-
nych wysy∏ajà zawiadomienie, o któ-
rym mowa w ust. 5, jedynie wniosko-
dawcy.

8. Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio,
je˝eli w∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczy-
sty nie ˝yjà, a ich spadkobiercy nie wy-
kazali prawa do spadku.

9. Z dniem zawiadomienia, o którym mo-
wa w ust. 5, nieruchomoÊci stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa bàdê jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, obj´te
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizacj´ inwestycji drogowej,
nie mogà byç przedmiotem obrotu
w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomoÊciami.

10. CzynnoÊç prawna dokonana z narusze-
niem zakazu, o którym mowa w ust. 9,
jest niewa˝na.

Art. 11e. Nie mo˝na uzale˝niaç zezwolenia na re-
alizacj´ inwestycji drogowej od spe∏nie-
nia Êwiadczeƒ lub warunków nieprzewi-
dzianych obowiàzujàcymi przepisami.

Art. 11f. 1. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji drogowej zawiera:

1) wymagania dotyczàce powiàzania
drogi z innymi drogami publiczny-
mi, z okreÊleniem ich kategorii;

2) okreÊlenie linii rozgraniczajàcych te-
ren;

3) warunki wynikajàce z potrzeb
ochrony Êrodowiska, ochrony za-
bytków i dóbr kultury wspó∏czesnej
oraz potrzeb obronnoÊci paƒstwa;

4) wymagania dotyczàce ochrony uza-
sadnionych interesów osób trze-
cich;

5) zatwierdzenie podzia∏u nierucho-
moÊci, o którym mowa w art. 12
ust. 1;

6) oznaczenie nieruchomoÊci lub ich
cz´Êci, wed∏ug katastru nierucho-
moÊci, które stajà si´ w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa lub w∏aÊciwej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego;

7) zatwierdzenie projektu budowlane-
go;

8) w razie potrzeby inne ustalenia do-
tyczàce:

a) okreÊlenia szczególnych warun-
ków zabezpieczenia terenu budo-
wy i prowadzenia robót budowla-
nych,

b) okreÊlenia czasu u˝ytkowania
tymczasowych obiektów budow-
lanych,

c) okreÊlenia terminów rozbiórki ist-
niejàcych obiektów budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego
u˝ytkowania oraz tymczasowych
obiektów budowlanych,

d) okreÊlenia szczegó∏owych wyma-
gaƒ dotyczàcych nadzoru na bu-
dowie,

e) obowiàzku dokonania przebudo-
wy istniejàcej sieci uzbrojenia te-
renu,

f) obowiàzku przebudowy dróg in-
nych kategorii,

g) okreÊlenia ograniczeƒ w korzy-
staniu z nieruchomoÊci dla reali-
zacji obowiàzków, o których mo-
wa w lit. e i f,

h) zezwolenia na wykonanie obo-
wiàzków, o których mowa
w lit. e i f.

2. Do ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 8 lit. g, przepisy art. 124 ust. 4—8
i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z póên. zm.6)) stosuje si´ odpowiednio.

3. Wojewoda w odniesieniu do dróg kra-
jowych i wojewódzkich albo starosta
w odniesieniu do dróg powiatowych
i gminnych dor´czajà decyzj´ o zezwo-
leniu na realizacj´ inwestycji drogowej
wnioskodawcy oraz zawiadamiajà o jej
wydaniu pozosta∏e strony w drodze
obwieszczeƒ, odpowiednio w urz´dzie
wojewódzkim lub starostwie powiato-
wym oraz w urz´dach gmin w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na przebieg drogi, na
stronach internetowych tych gmin,
a tak˝e w prasie lokalnej. Ponadto wy-
sy∏ajà zawiadomienie o wydaniu decy-
zji o zezwoleniu na realizacj´ inwesty-
cji drogowej dotychczasowemu w∏a-
Êcicielowi lub u˝ytkownikowi wieczy-
stemu na adres wskazany w katastrze
nieruchomoÊci. W przypadku, o któ-

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 59, poz. 369.
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rym mowa w art. 11a ust. 2, zawiado-
mienie to wysy∏a si´ wojewodom, na
których obszarze w∏aÊciwoÊci znajduje
si´ cz´Êç nieruchomoÊci obj´tej wnios-
kiem o wydanie tej decyzji. Dor´czenie
zawiadomienia na adres wskazany
w katastrze nieruchomoÊci jest sku-
teczne.

4. Zawiadomienie o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej zawiera informacj´ o miej-
scu, w którym strony mogà zapoznaç
si´ z treÊcià decyzji.

5. Przepisu ust. 3 zdanie drugie nie stosu-
je si´ w przypadku nieruchomoÊci
o nieuregulowanym stanie prawnym
oraz w sytuacji, gdy w∏aÊciciel lub u˝yt-
kownik wieczysty nieruchomoÊci nie
˝yjà, a ich spadkobiercy nie wykazali
prawa do spadku.

6. Przepisy ust. 3—5 stosuje si´ odpo-
wiednio do dor´czania i zawiadamia-
nia stron o decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji drogowej wydanej
przez organ drugiej instancji.

Art. 11g. 1. Od decyzji o zezwoleniu na realizacj´
inwestycji drogowej stronie s∏u˝y od-
wo∏anie do organu wy˝szego stopnia,
którym jest:

1) wojewoda w przypadku wydania
decyzji przez starost´;

2) minister w∏aÊciwy do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzen-
nej i mieszkaniowej w przypadku
wydania decyzji przez wojewod´.

2. Odwo∏anie strony od decyzji o zezwo-
leniu na realizacj´ inwestycji drogowej
rozpatruje si´ w terminie 30 dni,
a skarg´ do sàdu administracyjnego
w terminie dwóch miesi´cy.

3. W post´powaniu przed organem od-
wo∏awczym oraz przed sàdem admini-
stracyjnym nie mo˝na uchyliç decyzji
w ca∏oÊci ani stwierdziç jej niewa˝no-
Êci, gdy wadà dotkni´ta jest tylko
cz´Êç decyzji dotyczàca odcinka drogi,
nieruchomoÊci, dzia∏ki.

Art. 11h. 1. W przypadku gdy w∏aÊciwy organ nie
wyda decyzji o zezwoleniu na realiza-
cj´ inwestycji drogowej w terminie
90 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o wy-
danie takiej decyzji, organ wy˝szego
stopnia wymierza temu organowi,
w drodze postanowienia, na które
przys∏uguje za˝alenie, kar´ w wysoko-
Êci 500 z∏ za ka˝dy dzieƒ zw∏oki. Wp∏y-
wy z kar stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa.

2. Kar´ uiszcza si´ w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia postanowienia, o któ-
rym mowa w ust. 1. W przypadku nie-
uiszczenia kary, o której mowa

w ust. 1, podlega ona Êciàgni´ciu
w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

3. Do terminu, o którym mowa w ust. 1,
nie wlicza si´ terminów przewidzia-
nych w przepisach prawa do dokona-
nia okreÊlonych czynnoÊci, okresów
zawieszenia post´powania oraz okre-
sów opóênieƒ spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezale˝nych od
organu.

Art. 11i. 1. W sprawach dotyczàcych zezwolenia
na realizacj´ inwestycji drogowej nie-
uregulowanych w niniejszej ustawie
stosuje si´ odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane, z wyjàtkiem art. 28 ust. 2.

2. W sprawach dotyczàcych zezwolenia
na realizacj´ inwestycji drogowej nie
stosuje si´ przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 11j. Do nieruchomoÊci stanowiàcych rodzin-
ne ogrody dzia∏kowe obj´tych decyzjà
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej nie stosuje si´ art. 17—22 ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogro-
dach dzia∏kowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419
oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).”;

4) w art. 12:

a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwesty-
cji drogowej zatwierdza si´ podzia∏ nieru-
chomoÊci.

2. Linie rozgraniczajàce teren ustalone decy-
zjà o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej stanowià linie podzia∏u nierucho-
moÊci.

3. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwesty-
cji drogowej stanowi podstaw´ do dokona-
nia wpisów w ksi´dze wieczystej i w kata-
strze nieruchomoÊci.

4. NieruchomoÊci lub ich cz´Êci, o których mo-
wa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stajà si´ z mocy
prawa:

1) w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa w odniesie-
niu do dróg krajowych,

2) w∏asnoÊcià odpowiednich jednostek 
samorzàdu terytorialnego w odniesieniu
do dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych

— z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
na realizacj´ inwestycji drogowej sta∏a si´
ostateczna.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4f w brzmieniu:

„4a. Decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç odszkodowa-
nia za nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 4, wydaje organ, który wyda∏ decy-
zj´ o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej.
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4b. Decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç odszkodowa-
nia wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia,
w którym decyzja o zezwoleniu na realiza-
cj´ inwestycji drogowej sta∏a si´ ostatecz-
na.

4c. Je˝eli na nieruchomoÊci lub prawie u˝ytko-
wania wieczystego tej nieruchomoÊci zo-
sta∏y ustanowione ograniczone prawa rze-
czowe z dniem, w którym decyzja o zezwo-
leniu na realizacj´ inwestycji drogowej sta-
∏a si´ ostateczna, prawa te wygasajà.

4d. Je˝eli przeznaczona na pasy drogowe nie-
ruchomoÊç gruntowa stanowiàca w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa albo jednostki samo-
rzàdu terytorialnego zosta∏a oddana
w u˝ytkowanie wieczyste, u˝ytkowanie to
wygasa z dniem, w którym decyzja o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej
sta∏a si´ ostateczna.

4e. Przepis ust. 4d stosuje si´ odpowiednio do
u˝ytkowania wieczystego nabytego w spo-
sób inny ni˝ w drodze umowy zawartej
w formie aktu notarialnego.

4f. Odszkodowanie za nieruchomoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 4, przys∏uguje dotych-
czasowym w∏aÊcicielom nieruchomoÊci,
u˝ytkownikom wieczystym nieruchomoÊci
oraz osobom, którym przys∏uguje do nieru-
chomoÊci ograniczone prawo rzeczowe.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Do ustalenia wysokoÊci i wyp∏acenia od-
szkodowania, o którym mowa w ust. 4a, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy o gospodar-
ce nieruchomoÊciami, z zastrze˝eniem
art. 18.

6. NieruchomoÊci, o których mowa w ust. 4,
mogà byç u˝ytkowane nieodp∏atnie przez
dotychczasowych w∏aÊcicieli lub u˝ytkowni-
ków wieczystych do up∏ywu terminu, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 2.”;

5) w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej okreÊla termin odpowiednio wyda-
nia nieruchomoÊci lub wydania nieruchomo-
Êci i opró˝nienia lokali oraz innych pomiesz-
czeƒ. Termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝
120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwole-
niu na realizacj´ inwestycji drogowej sta∏a si´
ostateczna.

3. Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych z de-
cyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej stosuje si´ przepisy o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji. Egzekucj´ obo-
wiàzku wynikajàcego z decyzji o zezwoleniu na
realizacj´ inwestycji drogowej przeprowadza
si´ w terminie 30 dni od dnia otrzymania wnios-
ku w∏aÊciwego zarzàdcy drogi.”;

6) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajo-
wych i wojewódzkich albo starosta w odnie-

sieniu do dróg powiatowych i gminnych na-
dajà decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwe-
stycji drogowej rygor natychmiastowej wy-
konalnoÊci na wniosek w∏aÊciwego zarzàdcy
drogi, uzasadniony interesem spo∏ecznym
lub gospodarczym.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) w ust. 3:

— uchyla si´ pkt 1,

— dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) uprawnia do rozpocz´cia robót budowla-
nych.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 1, dotyczy nieruchomoÊci zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym albo budyn-
kiem, w którym zosta∏ wyodr´bniony lokal
mieszkalny, w∏aÊciwy zarzàdca drogi jest
obowiàzany, w terminie faktycznego obj´-
cia nieruchomoÊci w posiadanie, do wska-
zania lokalu zamiennego, z zastrze˝eniem
ust. 4a.”,

e) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy faktyczne obj´cie nieru-
chomoÊci w posiadanie nast´puje po up∏y-
wie terminu, o którym mowa w art. 16
ust. 2, w∏aÊciwy zarzàdca drogi nie ma obo-
wiàzku do wskazania lokalu zamiennego.

4b. Osoba, której wskazano lokal zamienny,
jest obowiàzana do jego opró˝nienia naj-
póêniej w dniu up∏ywu terminu, o którym
mowa w art. 16 ust. 2.”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych
z decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji. Egzekucj´ obowiàzku wyni-
kajàcego z tej decyzji przeprowadza si´
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wnios-
ku w∏aÊciwego zarzàdcy drogi.”;

7) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. WysokoÊç odszkodowania, o którym mowa
w art. 12 ust. 4a, ustala si´ wed∏ug stanu
nieruchomoÊci w dniu wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej
przez organ I instancji oraz wed∏ug jej war-
toÊci z dnia, w którym nast´puje ustalenie
wysokoÊci odszkodowania.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1f w brzmieniu:

„1a. Je˝eli na nieruchomoÊciach, o których mo-
wa w art. 12 ust. 4, lub na prawie u˝ytko-
wania wieczystego tych nieruchomoÊci sà
ustanowione ograniczone prawa rzeczowe,
wysokoÊç odszkodowania przys∏ugujàcego
dotychczasowemu w∏aÊcicielowi lub u˝yt-
kownikowi wieczystemu zmniejsza si´
o kwot´ równà wartoÊci tych praw.
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1b. Suma wysokoÊci odszkodowania przys∏u-
gujàcego dotychczasowemu w∏aÊcicielowi
lub u˝ytkownikowi wieczystemu, z wy∏à-
czeniem kwot, o których mowa w ust. 1e
i 1f, i wysokoÊci odszkodowania z tytu∏u
wygaÊni´cia ograniczonych praw rzeczo-
wych ustanowionych na tej nieruchomoÊci
lub na prawie u˝ytkowania wieczystego
nie mo˝e przekroczyç wartoÊci nierucho-
moÊci lub wartoÊci prawa u˝ytkowania
wieczystego.

1c. Je˝eli na nieruchomoÊciach, o których mo-
wa w art. 12 ust. 4, lub na prawie u˝ytkowa-
nia wieczystego tych nieruchomoÊci jest
ustanowiona hipoteka, wysokoÊç odszko-
dowania z tytu∏u wygaÊni´cia hipoteki
ustala si´ w wysokoÊci Êwiadczenia g∏ów-
nego wierzytelnoÊci zabezpieczonej hipote-
kà, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tà
hipotekà. Odszkodowanie to podlega zali-
czeniu na sp∏at´ Êwiadczenia g∏ównego
wierzytelnoÊci zabezpieczonej hipotekà
wraz z odsetkami.

1d. Kwot´ odszkodowania z tytu∏u wygaÊni´-
cia ograniczonych praw rzeczowych usta-
lonà na dzieƒ, o którym mowa w ust. 1, wy-
p∏aca si´ osobom, którym te prawa przy-
s∏ugiwa∏y.

1e. W przypadku, w którym dotychczasowy
w∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczysty nieru-
chomoÊci obj´tej decyzjà o zezwoleniu na
realizacj´ inwestycji drogowej odpowied-
nio wyda t´ nieruchomoÊç lub wyda nieru-
chomoÊç i opró˝ni lokal oraz inne pomiesz-
czenia niezw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia:

1) dor´czenia zawiadomienia o wydaniu
decyzji, o której mowa w art. 17,

2) dor´czenia postanowienia o nadaniu
decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwe-
stycji drogowej rygoru natychmiastowej
wykonalnoÊci albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji drogowej sta∏a si´ osta-
teczna

— wysokoÊç odszkodowania powi´ksza si´
o kwot´ równà 5 % wartoÊci nieruchomo-
Êci lub wartoÊci prawa u˝ytkowania wie-
czystego.

1f. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na
realizacj´ inwestycji drogowej dotyczy nieru-
chomoÊci zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym albo budynkiem, w którym zosta∏
wyodr´bniony lokal mieszkalny, wysokoÊç
odszkodowania, o którym mowa w ust. 1,
przys∏ugujàcego dotychczasowemu w∏aÊci-
cielowi lub u˝ytkownikowi wieczystemu za-
mieszka∏emu w tym budynku albo lokalu,
powi´ksza si´ o kwot´ 10 000 z∏ w odniesie-
niu do tej nieruchomoÊci.”;

8) uchyla si´ art. 18a;

9) w art. 19:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwesty-
cji drogowej stanowi podstaw´ do wydania
przez wojewod´ albo starost´ decyzji o wy-
gaÊni´ciu trwa∏ego zarzàdu ustanowionego
na nieruchomoÊci przeznaczonej na pas
drogowy, stanowiàcej w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa albo jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, z wyjàtkiem przypadków, gdy
trwa∏y zarzàd jest ustanowiony na rzecz 
w∏aÊciwego zarzàdcy drogi albo samorzàdo-
wej jednostki organizacyjnej. Przepis art. 17
stosuje si´ odpowiednio.

2. Je˝eli przeznaczona na pasy drogowe nieru-
chomoÊç stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa albo jednostki samorzàdu terytorialne-
go zosta∏a uprzednio wydzier˝awiona, wy-
naj´ta lub u˝yczona, decyzja o zezwoleniu
na realizacj´ inwestycji drogowej stanowi
podstaw´ do wypowiedzenia przez w∏aÊci-
wego zarzàdc´ drogi umowy dzier˝awy, naj-
mu lub u˝yczenia ze skutkiem natychmiasto-
wym. Za straty poniesione na skutek rozwià-
zania umowy przys∏uguje odszkodowanie.”,

b) uchyla si´ ust. 3—5;

10) w art. 20 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad albo samorzàdowa jednostka organiza-
cyjna otrzymujà z mocy prawa, nieodp∏atnie,
w trwa∏y zarzàd odpowiednio nieruchomoÊci
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa albo
jednostki samorzàdu terytorialnego, z dniem,
w którym decyzja o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji drogowej dotyczàca tych nieruchomo-
Êci sta∏a si´ ostateczna, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad albo samorzàdowa jednostka organiza-
cyjna otrzymujà z mocy prawa, nieodp∏atnie,
w trwa∏y zarzàd odpowiednio nieruchomoÊci
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa albo
jednostki samorzàdu terytorialnego, o których
mowa w art. 19, odpowiednio z dniem wygaÊ-
ni´cia trwa∏ego zarzàdu albo rozwiàzania
umów: dzier˝awy, najmu lub u˝yczenia.

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
albo w∏aÊciwy zarzàd drogi otrzymujà z mocy
prawa, nieodp∏atnie, w trwa∏y zarzàd odpowied-
nio nieruchomoÊci nabyte na w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa albo jednostki samorzàdu terytorialne-
go na cele budowy dróg, z dniem, w którym de-
cyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej sta∏a si´ ostateczna.”;

11) po art. 20 dodaje si´ art. 20a i 20b w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. W przypadku gdy inwestycja drogo-
wa wymaga przejÊcia przez tereny
wód p∏ynàcych bàdê tereny linii kole-
jowej, w∏aÊciwy zarzàdca drogi jest
uprawniony do nieodp∏atnego zaj´-
cia tego terenu na czas realizacji tej
inwestycji.
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2. W∏aÊciwy zarzàdca drogi nie póêniej
ni˝ w terminie 30 dni przed planowa-
nym zaj´ciem terenu, o którym mo-
wa w ust. 1, uzgadnia w drodze pi-
semnego porozumienia z zarzàdcà in-
frastruktury kolejowej lub z odpo-
wiednimi organami, o których mowa
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne, zakres, wa-
runki i termin zaj´cia tego terenu.

3. W przypadku gdy decyzji o zezwole-
niu na realizacj´ inwestycji drogowej
zosta∏ nadany rygor natychmiastowej
wykonalnoÊci, porozumienie, o któ-
rym mowa w ust. 2, zawiera si´ nie-
zw∏ocznie.

4. Za szkody powsta∏e w wyniku dzia-
∏aƒ, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
guje odszkodowanie ustalane na za-
sadach wynikajàcych z Kodeksu cy-
wilnego.

5. Do zap∏aty odszkodowania, o którym
mowa w ust. 4, jest obowiàzany w∏a-
Êciwy zarzàdca drogi.

Art. 20b. 1. Lasy Paƒstwowe, zarzàdzajàce nieru-
chomoÊciami, o których mowa
w art. 11f ust. 1 pkt 6, na podstawie
ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
z póên. zm.7)), sà obowiàzane do doko-
nania nieodp∏atnie, z zastrze˝eniem
ust. 3, wycinki drzew i krzewów oraz
ich uprzàtni´cia w terminie ustalonym
w odr´bnym porozumieniu mi´dzy La-
sami Paƒstwowymi a w∏aÊciwym za-
rzàdcà drogi.

2. Drewno pozyskane z wycinki drzew
i krzewów, o której mowa w ust. 1, sta-
je si´ nieodp∏atnie w∏asnoÊcià Lasów
Paƒstwowych.

3. Koszty wycinki drzew i krzewów
w wieku do 20 lat oraz ich uprzàtni´cia
ponosi w∏aÊciwy zarzàdca drogi.”;

12) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´tych
decyzjami o zezwoleniu na realizacj´
inwestycji drogowej nie stosuje si´
przepisów o ochronie gruntów rolnych
i leÊnych.

2. Do usuwania drzew i krzewów znajdu-
jàcych si´ na nieruchomoÊciach obj´-
tych decyzjà o zezwoleniu na realizacj´
inwestycji drogowej, z wyjàtkiem
drzew i krzewów usuwanych z nieru-
chomoÊci wpisanej do rejestru zabyt-
ków, nie stosuje si´ przepisów o ochro-
nie przyrody w zakresie obowiàzku

uzyskiwania zezwoleƒ na ich usuni´cie
oraz op∏at z tym zwiàzanych.”;

13) uchyla si´ art. 24;

14) uchyla si´ art. 28—30;

15) w art. 31:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci ostatecznej

decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej, je˝eli wniosek o stwierdzenie nie-
wa˝noÊci tej decyzji zosta∏ z∏o˝ony po up∏y-
wie 14 dni od dnia, w którym decyzja sta∏a
si´ ostateczna, a inwestor rozpoczà∏ budow´
drogi. Art. 158 § 2 Kodeksu post´powania
administracyjnego stosuje si´ odpowiednio.

2. W przypadku uwzgl´dnienia skargi na decy-
zj´ o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej, której nadano rygor natychmiasto-
wej wykonalnoÊci, sàd administracyjny po
up∏ywie 14 dni od dnia rozpocz´cia budowy
drogi mo˝e stwierdziç jedynie, ˝e decyzja
narusza prawo z przyczyn wyszczególnio-
nych w art. 145 lub 156 Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

16) w art. 32 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. W przypadku decyzji o zezwoleniu na realiza-
cj´ inwestycji drogowej wydanej dla drogi po-
siadajàcej co najmniej dwie jezdnie, przy czym
ka˝dà z nich przeznaczonà dla jednego kierun-
ku ruchu, wojewoda w odniesieniu do dróg
krajowych i wojewódzkich albo starosta w od-
niesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
na wniosek inwestora, wydajà decyzj´ o po-
zwoleniu na u˝ytkowanie w odniesieniu do
jezdni lub jej odcinka, na którym zakoƒczono
budow´.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do dro-
gowych obiektów in˝ynierskich, obj´tych de-
cyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej.”;

17) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu wydane do dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, a dotyczàce dróg obj´tych niniejszà
ustawà, pozostajà w mocy do dnia 31 grudnia
2020 r., chyba ˝e uprawniony podmiot z∏o˝y
przed up∏ywem tego terminu wniosek o wyda-
nie zezwolenia na realizacj´ inwestycji drogo-
wej na podstawie niniejszej ustawy.”;

18) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzje

o pozwoleniu na budow´ drogi, decyzje o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej
oraz inne decyzje wydane na podstawie niniej-
szej ustawy pozostajà w mocy.”;

19) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.
2. Przepisy rozdzia∏ów 1—5 tracà moc

z dniem 31 grudnia 2020 r.”.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 59, poz. 405,
Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286.
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Art. 2. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 33:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o zatwierdzenie projektu prac geologicz-
nych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy prace geologiczne majà

byç wykonywane w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wyda-
nie decyzji, o której mowa w ust. 1, wymaga
uzgodnienia z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki morskiej.”;

2) w art. 45 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Niewydanie zawiadomienia o przyj´ciu doku-

mentacji geologicznej bez zastrze˝eƒ w ter-
minach, o których mowa w ust. 1a, traktuje
si´ jako przyj´cie jej bez zastrze˝eƒ.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, Nr 111, poz. 708 i Nr 138, poz. 865) w art. 135:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Je˝eli obowiàzek utworzenia obszaru ograni-

czonego u˝ytkowania wynika z post´powania
w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko,
dla przedsi´wzi´cia polegajàcego na budowie
drogi krajowej w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar
ograniczonego u˝ytkowania wyznacza si´ na
podstawie analizy porealizacyjnej z uwgl´dnie-
niem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a.
W decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej nak∏ada si´ obowiàzek sporzàdzenia
analizy porealizacyjnej po up∏ywie 1 roku od
dnia oddania obiektu do u˝ytkowania i jej
przedstawienia w terminie 18 miesi´cy od dnia
oddania obiektu do u˝ytkowania.”;

2) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w po-

rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zakres i form´ dokumentacji niezb´dnej do
utworzenia obszaru ograniczonego u˝ytko-
wania dla przedsi´wzi´cia polegajàcego na
budowie drogi krajowej w rozumieniu usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych, sposoby ograniczenia u˝ytkowania te-
renu w obszarach ograniczonego u˝ytkowa-
nia oraz rodzaje rekompensaty dla w∏aÊcicie-
li nieruchomoÊci po∏o˝onych w obszarach
ograniczonego u˝ytkowania.

5b. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 5a, minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu uwzgl´dnia przeznaczenie terenów po-
∏o˝onych w obszarach ograniczonego u˝ytko-
wania oraz s∏uszny interes w∏aÊcicieli nieru-
chomoÊci po∏o˝onych w tych obszarach.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póên. zm.9))
w art. 35 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk
roÊlin i zwierzàt, utworzonych w ramach kom-
pensacji przyrodniczej, jak równie˝ za monitoro-
wanie ich stanu odpowiada:
1) sprawujàcy nadzór nad obszarem Natura

2000, na terenie którego zosta∏a wykonana
kompensacja;

2) wojewoda na terenie znajdujàcym si´ poza
obszarem Natura 2000.”.

Art. 5. 1. Ilekroç w przepisach odr´bnych ustaw
jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokali-
zacji drogi krajowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji dro-
gi, rozumie si´ przez to tak˝e decyzj´ o zezwoleniu na
realizacj´ inwestycji drogowej.

2. Ilekroç w przepisach odr´bnych ustaw jest mo-
wa o pozwoleniu na budow´, rozumie si´ przez to tak-
˝e decyzj´ o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej.

Art. 6. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
decyzjà ostatecznà do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Dla przedsi´wzi´ç drogowych, dla których przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zosta∏a wy-
dana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

3. W post´powaniu dotyczàcym ustalania wysoko-
Êci i wyp∏aty odszkodowania za nieruchomoÊci przej´-
te pod drogi publiczne stosuje si´ przepisy ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 7. Je˝eli w terminie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy w∏aÊciciel bàdê u˝ytkownik
wieczysty nieruchomoÊci obj´tej decyzjà o ustaleniu
lokalizacji drogi, decyzjà o ustaleniu lokalizacji drogi
krajowej, decyzjà o ustaleniu lokalizacji celu publicz-
nego albo decyzjà o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, odpowiednio wyda t´ nierucho-
moÊç lub wyda nieruchomoÊç i opró˝ni lokal oraz in-
ne pomieszczenia wysokoÊç odszkodowania przys∏u-
gujàcego temu w∏aÊcicielowi bàdê u˝ytkownikowi
wieczystemu nieruchomoÊci powi´ksza si´ o kwot´
równà 5 % wartoÊci nieruchomoÊci lub wartoÊci pra-
wa u˝ytkowania wieczystego.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138,
poz. 865.

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.


