
poz. 543, z póên. zm.4)) w art. 6 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:

„1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich
budowa i utrzymanie,”.

Art. 3. Uprawnieni pracownicy, o których mowa
w art. 62 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, którzy
przed dniem okreÊlonym w art. 62 ust. 3 nie z∏o˝yli pi-
semnego oÊwiadczenia o zamiarze uczestnictwa
w Funduszu W∏asnoÊci Pracowniczej, majà prawo,
w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, z∏o˝yç takie oÊwiadczenie w wybranym
przez PKP SA towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Art. 4. Z dniem wszcz´cia post´powania restruktu-
ryzacyjnego, w trybie niniejszej ustawy, umorzeniu
z mocy prawa ulega post´powanie restrukturyzacyjne,
prowadzone na podstawie art. 22—24 ustawy, o której
mowa w art. 1, w dotychczasowym ich brzmieniu.

Art. 5. Sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 19,
wszcz´te, a niezakoƒczone prawomocnà decyzjà,
umarza si´.

Art. 6. Do restrukturyzacji PKP SA nie stosuje si´
przepisów ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o po-
mocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym
znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800). 

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717.
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USTAWA

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki przygoto-
wania inwestycji w zakresie dróg krajowych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958,
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717), zwanych dalej „drogami”,
w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomoÊci na
ten cel, oraz budowy tych dróg, a tak˝e organy w∏aÊciwe
w tych sprawach.

2. Ustawa ma zastosowanie tak˝e do dróg w mia-
stach na prawach powiatu, finansowanych z bud˝etów
tych miast, z tym ˝e uprawnienia, obowiàzki i zadania
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
w odniesieniu do tych dróg, wykonuje w∏aÊciwy za-
rzàdca drogi.

Rozdzia∏ 2

Lokalizacja dróg

Art. 2. 1. Wojewoda wydaje decyzj´ o ustaleniu lo-
kalizacji drogi na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.

2. Decyzj´ o ustaleniu lokalizacji drogi wydaje si´
w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1.

Art. 3. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Au-
tostrad sk∏ada wniosek, o którym mowa w art. 2 ust. 1,
po uzyskaniu opinii w∏aÊciwych miejscowo zarzàdu
województwa, zarzàdu powiatu oraz wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta).

2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia zwrócenia si´ przez General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o jej wyra-
˝enie, traktuje si´ jako brak zastrze˝eƒ do wniosku.

Art. 4. Do post´powania w sprawach o wydanie de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji drogi stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego, z zastrze-
˝eniem przepisów niniejszej ustawy.

Art. 5. 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji drogi zawiera w szczególnoÊci:

1) map´ w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajàcà
proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem tere-
nu niezb´dnego dla obiektów budowlanych, oraz
istniejàce uzbrojenie terenu; 

2) analiz´ powiàzania drogi z innymi drogami publicz-
nymi; 



3) mapy zawierajàce projekty podzia∏u nieruchomo-
Êci, sporzàdzone zgodnie z odr´bnymi przepisami; 

4) okreÊlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu; 

5) raport o oddzia∏ywaniu planowanego przedsi´-
wzi´cia drogowego na Êrodowisko; 

6) opinie:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska —
w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach parków narodowych, rezerwatów
przyrody, parków krajobrazowych, obszarach
obj´tych ochronà przyrody na podstawie prawa
mi´dzynarodowego, albo organu, który ustano-
wi∏ danà form´ ochrony przyrody — w odniesie-
niu do pozosta∏ych obszarów obj´tych ochronà
przyrody, 

b) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia — w od-
niesieniu do inwestycji lokalizowanych w miej-
scowoÊciach uzdrowiskowych, zgodnie z odr´b-
nymi przepisami,

c) dyrektora w∏aÊciwego urz´du morskiego —
w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

d) w∏aÊciwego organu nadzoru górniczego —
w odniesieniu do terenów górniczych,

e) dyrektora w∏aÊciwego regionalnego zarzàdu go-
spodarki wodnej — w odniesieniu do inwestycji
obejmujàcych wykonanie urzàdzeƒ wodnych
oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów
budowlanych lub robót na obszarach bezpo-
Êredniego zagro˝enia powodzià,

f)  dyrektora w∏aÊciwej regionalnej dyrekcji Lasów
Paƒstwowych — w odniesieniu do gruntów le-
Ênych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
b´dàcych w zarzàdzie Lasów Paƒstwowych,

g) w∏aÊciwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków — w odniesieniu do dóbr kultury chro-
nionych na podstawie odr´bnych przepisów,

h) paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sani-
tarnego — w odniesieniu do wymagaƒ higie-
nicznych i zdrowotnych.

2. W∏aÊciwy organ wydaje opinie, o których mowa
w ust. 1 pkt 6, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad, w terminie nie d∏u˝szym ni˝
30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji drogi. Niewydanie opinii w tym
terminie traktuje si´ jako brak zastrze˝eƒ do wniosku. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zast´pujà
uzgodnienia, pozwolenia, opinie bàdê stanowiska w∏a-
Êciwych organów wymagane odr´bnymi przepisami. 

4. Zakres raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do ustawy. 

5. O wszcz´ciu post´powania o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji drogi wojewoda zawiadamia
w drodze obwieszczeƒ w urz´dach gmin w∏aÊciwych ze
wzgl´du na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej.

6. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 5, nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, obj´te wnioskiem o wydanie decyzji o usta-
leniu lokalizacji drogi, nie mogà byç przedmiotem ob-
rotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nierucho-
moÊciami.

7. CzynnoÊç prawna dokonana z naruszeniem zaka-
zu, o którym mowa w ust. 6, jest niewa˝na. 

Art. 6. Nie mo˝na uzale˝niaç ustalenia lokalizacji
drogi od spe∏nienia Êwiadczeƒ lub warunków nieprze-
widzianych obowiàzujàcymi przepisami.

Art. 7. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi zawie-
ra w szczególnoÊci: 

1) wymagania dotyczàce powiàzania drogi z innymi
drogami publicznymi, z okreÊleniem ich kategorii; 

2) okreÊlenie linii rozgraniczajàcych teren;

3) warunki wynikajàce z potrzeb ochrony Êrodowiska,
ochrony dóbr kultury oraz potrzeb obronnoÊci paƒ-
stwa;

4) wymagania dotyczàce ochrony uzasadnionych in-
teresów osób trzecich;

5) zatwierdzenie projektu podzia∏u nieruchomoÊci,
o którym mowa w art. 12 ust. 1.

2. Wojewoda dor´cza decyzj´ o ustaleniu lokaliza-
cji drogi wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu
pozosta∏e strony w drodze obwieszczeƒ w urz´dach
gmin w∏aÊciwych ze wzgl´du na przebieg drogi oraz
w prasie lokalnej. 

3. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji drogi zawiera informacj´ o miejscu, w którym
strony mogà zapoznaç si´ z treÊcià decyzji. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio do
dor´czania i zawiadamiania stron o decyzji o ustale-
niu lokalizacji drogi wydanej przez organ drugiej in-
stancji.

Art. 8. Wojewoda nadaje decyzji o ustaleniu lokali-
zacji drogi rygor natychmiastowej wykonalnoÊci na
wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad, uzasadniony interesem spo∏ecznym lub go-
spodarczym.

Art. 9. 1. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
stronie s∏u˝y odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej. 

2. Odwo∏anie strony od decyzji o ustaleniu lokali-
zacji drogi rozpatruje si´ w terminie 14 dni, a skarg´
do sàdu administracyjnego w terminie dwóch miesi´-
cy.
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Art. 10. W sprawach dotyczàcych lokalizacji dróg
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym nie
stosuje si´.

Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80,
poz. 717), zwanej dalej „Prawem ochrony Êrodowi-
ska”, z wy∏àczeniem przepisów art. 49—52 oraz 
art. 55—57.

Rozdzia∏ 3

Nabywanie nieruchomoÊci pod drogi

Art. 12. 1. Decyzjà o ustaleniu lokalizacji drogi za-
twierdza si´ projekt podzia∏u nieruchomoÊci.

2. Linie rozgraniczajàce teren ustalone decyzjà
o ustaleniu lokalizacji drogi stanowià linie podzia∏u nie-
ruchomoÊci.

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanowi pod-
staw´ do dokonania wpisów w ksi´dze wieczystej
i w katastrze nieruchomoÊci.

Art. 13. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad nabywa w imieniu i na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa nieruchomoÊci lub ich cz´Êci na cele budowy
dróg, w drodze umowy, z zastrze˝eniem art. 14.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
mo˝e nabywaç w imieniu i na rzecz Skarbu Paƒstwa
nieruchomoÊci, w tym lokale mieszkalne, poza pasami
drogowymi w celu dokonania ich zamiany na nieru-
chomoÊci po∏o˝one w pasach drogowych lub wydzie-
lania ich w tych pasach w post´powaniu scaleniowo-
-wymiennym. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, je˝eli na-
bywana jest cz´Êç nieruchomoÊci, a pozosta∏a cz´Êç
nie nadaje si´ do prawid∏owego wykorzystania na do-
tychczasowe cele, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad jest obowiàzany do nabycia, na wniosek
w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczystego nieruchomo-
Êci, w imieniu i na rzecz Skarbu Paƒstwa tej cz´Êci nie-
ruchomoÊci.

Art. 14. 1. NieruchomoÊci przeznaczone na pasy
drogowe, stanowiàce w∏asnoÊç jednostek samorzàdu
terytorialnego, stajà si´ w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa
z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi
dotyczàca tych nieruchomoÊci sta∏a si´ ostateczna.

2. W przypadku nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 1, które na podstawie ustawy z dnia 10 maja
1990 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o samorzà-
dzie terytorialnym i ustaw´ o pracownikach samorzà-
dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92,
poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20,
z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65,

poz.  285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)
sta∏y si´ z dniem 27 maja 1990 r. w∏asnoÊcià gmin, lecz
co do których nie zosta∏y wydane ostateczne decyzje
potwierdzajàce nabycie w∏asnoÊci, Generalny Dyrek-
tor Dróg Krajowych i Autostrad, dzia∏ajàc w imieniu
Skarbu Paƒstwa, wyst´puje do gminy o przed∏o˝enie,
w terminie 60 dni od dnia otrzymania wezwania, decy-
zji potwierdzajàcej nabycie w∏asnoÊci. Po bezskutecz-
nym up∏ywie tego terminu wojewoda, na wniosek Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
w drodze decyzji, udziela zezwolenia na niezw∏oczne
zaj´cie nieruchomoÊci. Decyzji tej nadaje si´ rygor na-
tychmiastowej wykonalnoÊci. Do egzekucji obowiàz-
ków wynikajàcych z niniejszej decyzji stosuje si´ prze-
pisy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Za nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 1, jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego przys∏uguje od-
szkodowanie ustalone wed∏ug zasad obowiàzujàcych
przy wyw∏aszczaniu nieruchomoÊci.

4. Wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie
przez Skarb Paƒstwa w∏asnoÊci nieruchomoÊci, o któ-
rej mowa w ust. 1, oraz ustala odszkodowanie.

Art. 15. 1. Wszcz´cie post´powania wyw∏aszcze-
niowego, w odniesieniu do nieruchomoÊci przeznaczo-
nych na pasy drogowe, nast´puje na wniosek General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad po bezsku-
tecznym up∏ywie terminu do zawarcia umowy, o której
mowa w art. 13 ust. 1, wyznaczonego przez wojewod´
na piÊmie w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi wieczyste-
mu tych nieruchomoÊci. Termin ten nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 30 dni od dnia otrzymania przez w∏aÊciciela lub
u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci pisemnej
oferty Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad dotyczàcej zawarcia umowy.

2. W przypadku gdy nieruchomoÊci przeznaczone
na pasy drogowe majà nieuregulowany stan prawny,
wszcz´cie post´powania wyw∏aszczeniowego nast´-
puje na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad, bez koniecznoÊci zachowania warun-
ków okreÊlonych w ust. 1. Art. 114 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682
i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80,
poz. 717 i 720), zwanej dalej „ustawà o gospodarce nie-
ruchomoÊciami”, stosuje si´ odpowiednio.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli w∏a-
Êciciel lub u˝ytkownik wieczysty nie ˝yjà, a ich spadko-
biercy nie wykazali prawa do spadku.

Art. 16. 1. Post´powanie wyw∏aszczeniowe wszczy-
na, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad, i wydaje decyzje w jego toku woje-
woda.
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2. Decyzja o wyw∏aszczeniu nieruchomoÊci, poza
elementami okreÊlonymi w przepisach odr´bnych,
okreÊla termin wydania nieruchomoÊci lub opró˝nie-
nia lokali i innych pomieszczeƒ. Termin ten nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 30 dni od dnia dor´czenia decyzji w∏a-
Êcicielowi lub u˝ytkownikowi wieczystemu nierucho-
moÊci.

3. Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych z decyzji
o wyw∏aszczeniu nieruchomoÊci stosuje si´ przepisy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 17. 1. Po wszcz´ciu post´powania wyw∏aszcze-
niowego wojewoda, na wniosek Generalnego Dyrekto-
ra Dróg Krajowych i Autostrad, udziela w uzasadnio-
nych przypadkach, w drodze decyzji, zezwolenia na
niezw∏oczne zaj´cie nieruchomoÊci przeznaczonych na
pasy drogowe.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci, je˝eli jest to niezb´d-
ne do wykazania prawa do dysponowania nierucho-
moÊcià na cele budowlane w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129,
poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718), zwanej dalej „Prawem
budowlanym”.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1:

1) uprawnia do dysponowania nieruchomoÊcià na ce-
le budowlane;

2) zobowiàzuje do niezw∏ocznego wydania nierucho-
moÊci, opró˝nienia lokali i innych pomieszczeƒ;

3) uprawnia do faktycznego obj´cia nieruchomoÊci
w posiadanie przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.

4. W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 1, dotyczy nieruchomoÊci zabudowanej, Ge-
neralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest
obowiàzany, w terminie faktycznego obj´cia nieru-
chomoÊci w posiadanie, do wskazania lokalu zamien-
nego.

5. Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych z decy-
zji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 18. 1. WysokoÊç odszkodowania za wyw∏asz-
czonà nieruchomoÊç ustala si´ wed∏ug jej stanu na
dzieƒ wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i we-
d∏ug jej wartoÊci rynkowej w dniu wydania decyzji
o wyw∏aszczeniu nieruchomoÊci. 

2. WartoÊç nieruchomoÊci okreÊlajà rzeczoznawcy
majàtkowi, o których mowa w ustawie o gospodarce
nieruchomoÊciami. 

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podle-
ga waloryzacji na dzieƒ wyp∏aty, wed∏ug zasad obo-
wiàzujàcych w przypadku zwrotu wyw∏aszczonych nie-
ruchomoÊci.

Art. 19. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi sta-
nowi podstaw´ do wydania przez wojewod´ decyzji
o wygaÊni´ciu trwa∏ego zarzàdu ustanowionego na
nieruchomoÊci przeznaczonej na pas drogowy, stano-
wiàcej w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, z wyjàtkiem przy-
padków, gdy trwa∏y zarzàd jest ustanowiony na rzecz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prze-
pis art. 17 stosuje si´ odpowiednio.

2. Je˝eli przeznaczona na pasy drogowe nierucho-
moÊç stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa zosta∏a
uprzednio wydzier˝awiona, wynaj´ta lub u˝yczona, de-
cyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanowi podstaw´ do
wypowiedzenia przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad umowy dzier˝awy, najmu lub
u˝yczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty po-
niesione na skutek rozwiàzania umowy przys∏uguje
odszkodowanie.

3. Do rozwiàzania u˝ytkowania stosuje si´ odpo-
wiednio przepis ust. 2.

4. Je˝eli przeznaczona na pasy drogowe nierucho-
moÊç gruntowa stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
zosta∏a oddana w u˝ytkowanie wieczyste, Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dzia∏ajàc w imie-
niu Skarbu Paƒstwa po dniu, w którym decyzja o usta-
leniu lokalizacji drogi sta∏a si´ ostateczna, mo˝e zwró-
ciç si´ do wieczystego u˝ytkownika o rozwiàzanie
umowy o u˝ytkowanie wieczyste za odszkodowaniem
ustalonym wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy wy-
w∏aszczaniu nieruchomoÊci, a w przypadku odmowy
— ˝àdaç rozwiàzania tej umowy w drodze post´powa-
nia sàdowego.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do u˝ytko-
wania wieczystego nabytego w sposób inny ni˝ w dro-
dze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Art. 20. 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodp∏atnie,
w trwa∏y zarzàd nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, z dniem, w którym decyzja o ustale-
niu lokalizacji drogi dotyczàca tych nieruchomoÊci sta-
∏a si´ ostateczna, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
otrzymuje z mocy prawa, nieodp∏atnie, w trwa∏y zarzàd
nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
o których mowa w art. 19, odpowiednio z dniem: wy-
gaÊni´cia lub rozwiàzania prawa u˝ytkowania wieczy-
stego, wygaÊni´cia zarzàdu, rozwiàzania u˝ytkowania
albo rozwiàzania umów: dzier˝awy, najmu lub u˝ycze-
nia.

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
otrzymuje z mocy prawa, nieodp∏atnie, w trwa∏y zarzàd
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nieruchomoÊci nabyte przez nià na w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa na cele budowy dróg, z dniem ich nabycia.

4. Ustanowienie trwa∏ego zarzàdu, o którym mowa
w ust. 1—3, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 4, stanowi podsta-
w´ wpisu do ksi´gi wieczystej.

6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
jest zwolniona z op∏at rocznych z tytu∏u trwa∏ego za-
rzàdu za nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 1—3,
tak˝e w przypadku odp∏atnego udost´pnienia tych
nieruchomoÊci koncesjonariuszom lub innym pod-
miotom realizujàcym zadania w zakresie inwestycji
drogowych, w tym prac budowlanych i utrzymanio-
wych.

Art. 21. 1. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´tych
decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi nie stosuje si´
przepisów o ochronie gruntów rolnych i leÊnych.

2. Do usuwania drzew i krzewów znajdujàcych si´
na nieruchomoÊciach obj´tych decyzjà o ustaleniu lo-
kalizacji drogi, z wyjàtkiem drzew i krzewów usuwa-
nych z nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków,
nie stosuje si´ przepisów o ochronie przyrody w zakre-
sie obowiàzku uzyskiwania zezwoleƒ na ich usuni´cie
oraz op∏at z tym zwiàzanych. 

Art. 22. 1. Koszty nabycia nieruchomoÊci pod dro-
gi, w tym odszkodowania, finansowane sà na podsta-
wie przepisów o finansowaniu dróg publicznych i prze-
pisów o drogach publicznych.

2. Skarb Paƒstwa jest zwolniony od podatku od nie-
ruchomoÊci w zakresie nieruchomoÊci przeznaczonych
na budow´ dróg, nabytych w trybie okreÊlonym w ni-
niejszym rozdziale.

Art. 23. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy o gospo-
darce nieruchomoÊciami.

Rozdzia∏ 4

Realizacja inwestycji drogowej

Art. 24. 1. Wojewoda wydaje decyzj´ o pozwoleniu
na budow´ drogi na zasadach i w trybie przepisów Pra-
wa budowlanego, z zastrze˝eniem przepisów niniej-
szego rozdzia∏u.

2. Ilekroç w przepisach Prawa budowlanego jest
mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, rozumie si´ przez to tak˝e decyzj´
o ustaleniu lokalizacji drogi. 

3. O wszcz´ciu post´powania o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budow´ drogi wojewoda zawiada-
mia, w drodze obwieszczeƒ, w urz´dach gmin i w pra-
sie lokalnej.

Art. 25. 1. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budo-
w´ drogi wymaga sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywa-
niu przedsi´wzi´cia drogowego na Êrodowisko i doko-
nania uzgodnieƒ z w∏aÊciwymi organami. 

2. Zakres raportu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 2 do ustawy. 

Art. 26. 1. Wojewoda mo˝e na∏o˝yç na wniosko-
dawc´ obowiàzek przed∏o˝enia analizy porealizacyjnej,
okreÊlajàc termin jej przed∏o˝enia nie krótszy ni˝
12 miesi´cy i nie d∏u˝szy ni˝ 36 miesi´cy od dnia od-
dania drogi do u˝ytkowania.

2. W analizie porealizacyjnej, o której mowa
w ust. 1, dokonuje si´ porównania ustaleƒ zawartych
w raporcie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, z rzeczywi-
stym oddzia∏ywaniem inwestycji drogowej na Êrodo-
wisko i dzia∏aniami podj´tymi w celu jego ogranicze-
nia.

Art. 27. Je˝eli z post´powania w sprawie oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko wynika koniecznoÊç utwo-
rzenia obszaru ograniczonego u˝ytkowania i zosta∏o to
stwierdzone w decyzji o pozwoleniu na budow´ drogi,
utworzenie obszaru ograniczonego u˝ytkowania na-
st´puje w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy od
dnia rozpocz´cia u˝ytkowania drogi.

Art. 28. 1. Wojewoda dor´cza decyzj´ o pozwoleniu
na budow´ drogi wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej
wydaniu pozosta∏e strony, w drodze obwieszczeƒ,
w urz´dach gmin oraz w prasie lokalnej.

2. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu
na budow´ drogi zawiera informacj´ o miejscu, w któ-
rym strony mogà zapoznaç si´ z treÊcià tej decyzji.
Przepis art. 49 Kodeksu post´powania administracyj-
nego stosuje si´ odpowiednio. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do do-
r´czania i zawiadamiania stron o decyzji w sprawie bu-
dowy drogi wydanej przez organ drugiej instancji.

4. Odwo∏anie strony od decyzji o pozwoleniu na bu-
dow´ drogi rozpatruje si´ w terminie 14 dni, a skarg´
do sàdu administracyjnego w terminie dwóch miesi´-
cy.

Art. 29. Je˝eli budowa drogi wymaga wydania po-
zwolenia wodnoprawnego, w∏aÊciwy wojewoda wyda-
je to pozwolenie w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku o jego wydanie.

Art. 30. 1. Je˝eli z decyzji o pozwoleniu na budow´
drogi wynika obowiàzek dokonania przebudowy ist-
niejàcych urzàdzeƒ infrastruktury technicznej, wojewo-
da, na wniosek inwestora, mo˝e ograniczyç, w drodze
decyzji, sposób korzystania z nieruchomoÊci przez
udzielenie zezwolenia na zak∏adanie i przeprowadzanie
na nieruchomoÊci ciàgów drena˝owych, przewodów
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i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przesy∏ania p∏ynów, pary, ga-
zów i energii elektrycznej oraz urzàdzeƒ ∏àcznoÊci pu-
blicznej i sygnalizacji, a tak˝e innych podziemnych, na-
ziemnych lub nadziemnych obiektów i urzàdzeƒ nie-
zb´dnych do korzystania z tych przewodów i urzàdzeƒ,
je˝eli w∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczysty nieruchomo-
Êci nie wyra˝a na to zgody. Przepisy art. 124 ust. 2—7
oraz art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
stosuje si´ odpowiednio.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci, je˝eli jest to niezb´d-
ne do wykazania prawa do dysponowania nierucho-
moÊcià na cele budowlane w rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego.

3. Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych z decy-
zji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 31. 1. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci ostatecz-
nej decyzji o pozwoleniu na budow´ drogi, je˝eli wnio-
sek o stwierdzenie niewa˝noÊci tej decyzji zosta∏ z∏o˝o-
ny po up∏ywie 14 dni od dnia, w którym decyzja sta∏a
si´ ostateczna, a inwestor rozpoczà∏ budow´ drogi.
Art. 158 § 2 Kodeksu post´powania administracyjne-
go stosuje si´ odpowiednio.

2. W przypadku uwzgl´dnienia skargi na decyzj´
o pozwoleniu na budow´ drogi, której nadano rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci, sàd administracyjny
po up∏ywie 14 dni od dnia rozpocz´cia budowy drogi
mo˝e stwierdziç jedynie, ˝e decyzja narusza prawo
z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub 156 Ko-
deksu post´powania administracyjnego. W tym przy-
padku art. 160 Kodeksu post´powania administracyj-
nego stosuje si´ odpowiednio. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Art. 32. 1. Wojewoda wydaje decyzj´ o pozwoleniu
na u˝ytkowanie drogi na zasadach i w trybie przepisów
Prawa budowlanego, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. W przypadku decyzji o pozwoleniu na budow´
drogi posiadajàcej co najmniej dwie jezdnie, przy
czym ka˝dà z nich przeznaczonà dla jednego kierun-
ku ruchu, wojewoda, na wniosek inwestora, wydaje
decyzj´ o pozwoleniu na u˝ytkowanie w odniesieniu
do jezdni lub jej odcinka, na którym zakoƒczono bu-
dow´.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do drogo-
wych obiektów in˝ynierskich, obj´tych decyzjà o po-
zwoleniu na budow´ drogi.

Art. 33. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy Prawa ochrony Êro-
dowiska, z wy∏àczeniem art. 31—36, art. 46, 47,
art. 49—53, art. 55—57 oraz art. 135 ust. 4.

Rozdzia∏ 5
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 34. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717) w art. 18 w ust. 2 w pkt 7 w lit. a skreÊla si´
wyrazy „udzielenia wskazaƒ lokalizacyjnych i”.

Art. 35. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145,
poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984
i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
art. 38a otrzymuje brzmienie:

„Art. 38a. 1. NieruchomoÊci przeznaczone na drogi
krajowe, stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, zarzàdzane przez Lasy Paƒstwo-
we, stajà si´ nieodp∏atnie, z mocy prawa,
przedmiotem trwa∏ego zarzàdu ustano-
wionego na rzecz Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z dniem,
w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji
drogi krajowej sta∏a si´ ostateczna. 

2. Ustanowienie  trwa∏ego zarzàdu stwier-
dza wojewoda w drodze decyzji. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, stanowi
podstaw´ wpisu do ksi´gi wieczystej.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115,
poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155,
poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408 i
Nr 64, poz. 592) w art. 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. NieruchomoÊci przeznaczone na drogi krajowe,
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, wchodzà-
ce w sk∏ad Zasobu, stajà si´ nieodp∏atnie, z mocy
prawa, przedmiotem trwa∏ego zarzàdu ustano-
wionego na rzecz Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajo-
wych i Autostrad z dniem, w którym decyzja
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej sta∏a si´ osta-
teczna. Ustanowienie  trwa∏ego zarzàdu stwierdza
wojewoda w drodze decyzji. Decyzja wojewody
stanowi podstaw´ wpisu do ksi´gi wieczystej.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 110,
poz. 1192 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projektów wniosków o ustalenie lokalizacji,”;

2) uchyla si´ art. 19 i 20;

3) w art. 22 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , wydana
zgodnie ze wskazaniami lokalizacyjnymi,”.
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Art. 38. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717 i 720) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U.
Nr 80, poz. 721),”;

2) w art. 95 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydzielenia cz´Êci nieruchomoÊci obj´tej decy-
zjà o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej,”;

3) w art. 109 w ust. 3 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) sprzeda˝ nieruchomoÊci nast´puje na cele bu-
dowy dróg krajowych.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86,
poz. 959 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085
oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672)
w art. 2 w pkt 1 dodaje si´ lit. h w brzmieniu:

„h) podlegajàcych przepisom o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg krajowych,”.

Art. 40. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115,
poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r.
Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 19 w ust. 2 uchyla si´ pkt 6;

2) w art. 46:

a) w ust. 4 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej
wydawana na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721).”,

b) uchyla si´ ust. 5 i 6;

3) w art. 49:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „oraz wskazaƒ lokali-
zacyjnych, o których mowa w art. 46 ust. 5,”,

b) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „ , a w sprawach,
o których mowa w art. 46 ust. 5 — ministra w∏a-
Êciwego do spraw Êrodowiska oraz G∏ównego
Inspektora Sanitarnego”;

4) w art. 52 uchyla si´ ust. 6—9;

5) uchyla si´ art. 54;

6) w art. 57 uchyla si´ ust. 2;

7) w art. 381 uchyla si´ ust. 2.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe 

Art. 41. 1. Wskazania lokalizacyjne udzielone do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy pozostajà w mocy w zakre-
sie dotyczàcym ustalenia przebiegu autostrady,
a w pozosta∏ym zakresie, je˝eli ich treÊç nie jest
sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy.

2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady wyda-
ne do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy pozostajà w mocy. 

3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu wydane do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
a dotyczàce dróg obj´tych niniejszà ustawà, pozostajà
w mocy do dnia 31 grudnia 2007 r., chyba ̋ e uprawnio-
ny podmiot z∏o˝y przed up∏ywem tego terminu wnio-
sek o ustalenie lokalizacji drogi na podstawie niniejszej
ustawy. 

Art. 42. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy decyzjà ostatecznà
przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ na wniosek
uprawnionego podmiotu.

2. Post´powania o udzielenie wskazaƒ lokalizacyj-
nych niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy umarza si´, z tym ̋ e dokumentacja do wniosku
o ich udzielenie mo˝e byç wykorzystana do wniosku
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 

Art. 43. 1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, de-
cyzje o pozwoleniu na budow´ drogi oraz inne decyzje
wydane na podstawie niniejszej ustawy pozostajà
w mocy.

2. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia
utraty mocy przez niniejszà ustaw´ decyzjà ostatecznà
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 44. W okresie obowiàzywania niniejszej usta-
wy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nieru-
chomoÊci pod autostrady nie stosuje si´ art. 21—37
ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach
p∏atnych.

Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia i traci moc, z wyjàtkiem rozdzia∏u 6,
z dniem 31 grudnia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1. Raport o oddzia∏ywaniu planowanego przedsi´-
wzi´cia drogowego na Êrodowisko powinien uwzgl´d-
niaç fazy realizacji i eksploatacji planowanego przed-
si´wzi´cia i spe∏niaç nast´pujàce wymagania:

1) identyfikowaç elementy Êrodowiska oraz dobra kul-
tury istniejàce w sàsiedztwie lub w bezpoÊrednim
zasi´gu oddzia∏ywania planowanego przedsi´-
wzi´cia;

2) ustalaç wp∏yw planowanego przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko, w szczególnoÊci na ludzi, zwierz´ta,
roÊliny, powierzchni´ ziemi, wod´, powietrze, kli-
mat, dobra materialne, krajobraz oraz wzajemne
oddzia∏ywanie mi´dzy tymi elementami Êrodowi-
ska;

3) ustalaç wp∏ywy planowanego przedsi´wzi´cia na
dobra kultury, w tym: zasoby i walory dóbr kultury,
krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronio-
ne na podstawie odr´bnych przepisów, z uwzgl´d-
nieniem istniejàcej dokumentacji, inwentaryzacji
i rejestru konserwatorskiego;

4) przyjmowaç za podstaw´ oceny istniejàce dane ob-
serwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje doty-
czàce stanu Êrodowiska i dóbr kultury, wyst´pujà-
cych ucià˝liwoÊci, a tak˝e dane zawarte w istniejà-
cych opracowaniach dotyczàcych stanu Êrodowiska;

5) przedstawiaç zagadnienia w formie opisowej i gra-
ficznej.

2. Raport o oddzia∏ywaniu planowanego przedsi´-
wzi´cia drogowego na Êrodowisko zawiera:

1) opis planowanego przedsi´wzi´cia drogowego,
a w szczególnoÊci:

a) charakterystyk´ planowanego przedsi´wzi´cia
i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji,

b) informacje o obiektach budowlanych i urzàdze-
niach zwiàzanych z realizacjà planowanego
przedsi´wzi´cia,

c) wp∏yw planowanego przedsi´wzi´cia na istnie-
jàce elementy sieci drogowej, z uwzgl´dnieniem
wariantu polegajàcego na niepodejmowaniu
przedsi´wzi´cia,

d) przewidywane wielkoÊci emisji w trakcie eksplo-
atacji obiektu drogowego;

2) charakterystyk´ Êrodowiska w obszarze przewidy-
wanego oddzia∏ywania planowanego przedsi´-
wzi´cia uwzgl´dniajàcà:

a) elementy przyrodnicze Êrodowiska i tendencje
zmian w nim zachodzàcych,

b) obszary chronione, okreÊlone na podstawie od-
r´bnych przepisów,

c) walory krajobrazowe i rekreacyjne;

3) opis wariantu polegajàcego na niepodejmowaniu
przedsi´wzi´cia;

4) opis wariantów przebiegu przedsi´wzi´cia drogo-
wego w sàsiedztwie lub na obszarach rezerwatów
przyrody, parków narodowych, parków krajobrazo-
wych i obszarów obj´tych ochronà przyrody na
podstawie prawa mi´dzynarodowego oraz na ob-
szarach intensywnej zabudowy mieszkaniowej,
wraz z uzasadnieniem wyboru wariantów;

5) charakterystyk´ istniejàcego zagospodarowania
i u˝ytkowania terenów w obszarze przewidywane-
go oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia;

6) syntetyczne zestawienie dóbr kultury obj´tych
ochronà na podstawie przepisów szczególnych,
wraz z ich wskazaniem;

7) okreÊlenie przewidywanych oddzia∏ywaƒ planowa-
nego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, w tym rów-
nie˝ w przypadku wystàpienia powa˝nego zagro˝e-
nia spowodowanego wypadkiem drogowym;

8) opis przewidywanych znaczàcych oddzia∏ywaƒ pla-
nowanego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, obej-
mujàcy bezpoÊrednie, poÊrednie, wtórne, skumu-
lowane, krótko-, Êrednio- i d∏ugoterminowe, sta∏e
i chwilowe oddzia∏ywania na Êrodowisko wyst´pu-
jàce w czasie realizacji i eksploatacji obiektu drogo-
wego;

9) analiz´ i ocen´ potencjalnych zagro˝eƒ i szkód dla
dóbr kultury, ze wskazaniem obiektów lub stano-
wisk archeologicznych nara˝onych na zniszczenie
du˝ych cz´Êci trwa∏ych obiektów architektonicz-
nych, fragmentów za∏o˝eƒ parkowych i innych
dóbr kultury w obr´bie planowanego terenu budo-
wy przedsi´wzi´cia;

10) okreÊlenie potencjalnych zagro˝eƒ w poszczegól-
nych fazach realizacji i eksploatacji obiektu drogo-
wego dla warunków ˝ycia i zdrowia ludzi, w tym
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prawdopodobnego zasi´gu oddzia∏ywaƒ po-
nadnormatywnych ha∏asu, zanieczyszczeƒ powie-
trza, wody;

11) okreÊlenie za∏o˝eƒ do:

a) ratowniczych badaƒ obiektów, stanowisk arche-
ologicznych i historycznych znajdujàcych si´ na
obszarze planowanego przedsi´wzi´cia, odkry-
wanych w trakcie prac budowlanych,

b) programu zabezpieczenia istniejàcych dóbr kul-
tury przed negatywnym oddzia∏ywaniem obiek-
tu drogowego oraz ochrony krajobrazu kulturo-
wego;

12) opis zastosowanych metod prognozowania, przy-
j´tych za∏o˝eƒ i rozwiàzaƒ oraz wykorzystanych
danych, w tym o ruchu drogowym, a tak˝e stwier-
dzonych braków i niedoskona∏oÊci w tym zakre-
sie;

13) opis przewidywanych dzia∏aƒ majàcych na celu za-
pobieganie, ograniczanie lub kompensacj´ przy-
rodniczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowi-

sko oraz ocen´ efektywnoÊci proponowanych me-
tod i Êrodków;

14) wnioski dotyczàce:

a) warunków projektowania i realizacji planowane-
go przedsi´wzi´cia, w tym zabezpieczeƒ Êrodo-
wiska,

b) potrzeby zmian przebiegu drogi w odniesieniu
do wybranych jej odcinków ze wzgl´du na
ochron´ dóbr kultury i ochron´ przyrody;

15) opis trudnoÊci wynikajàcych z niedostatków techni-
ki, luk w danych i we wspó∏czesnej wiedzy, jakie na-
potkano opracowujàc raport;

16) opracowanie zagadnieƒ w formie graficznej, w tym
map w skali 1:5000;

17) êród∏a informacji stanowiàce podstaw´ do sporzà-
dzenia raportu;

18) streszczenie informacji zawartych w raporcie w j´-
zyku niespecjalistycznym.
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Raport o oddzia∏ywaniu planowanego przedsi´-
wzi´cia drogowego na Êrodowisko zawiera:

1) krótki opis projektowanego przedsi´wzi´cia
z uwzgl´dnieniem tych jego elementów, które sà
zwiàzane z oddzia∏ywaniami na Êrodowisko;

2) syntetyczny opis elementów Êrodowiska, w jakim
przedsi´wzi´cie ma byç zlokalizowane, obj´tych
zakresem jego przewidywanego oddzia∏ywania;

3) syntez´ warunków realizacji przedsi´wzi´cia oraz
wymagaƒ dotyczàcych ochrony Êrodowiska zawar-
tych w decyzji o ustaleniu lokalizacji oraz w innych
decyzjach dotyczàcych ochrony Êrodowiska;

4) ocen´ sposobów realizacji warunków zawartych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji; 

5) weryfikacj´ zmian w realizacji wymagaƒ dotyczà-
cych ochrony Êrodowiska dokonanych w projekcie

budowlanym w zwiàzku z uszczegó∏owieniem pro-
jektu przedsi´wzi´cia oraz stwierdzeniem nowych
okolicznoÊci i oddzia∏ywaƒ;

6) ocen´ poprawnoÊci metod prognozowania i analiz
dotyczàcych oddzia∏ywaƒ przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko wykorzystanych w projekcie wraz z ocenà
poprawnoÊci i kompletnoÊci danych o ruchu drogo-
wym istniejàcym i prognozowanym oraz zastoso-
wanych Êrodków redukujàcych te oddzia∏ywania;

7) ocen´ efektywnoÊci Êrodków zapobiegajàcych, re-
dukujàcych i kompensujàcych oddzia∏ywania na
elementy Êrodowiska zastosowanych w projekcie
budowlanym, z uwzgl´dnieniem okresów realizacji
i eksploatacji projektowanego przedsi´wzi´cia dro-
gowego;

8) sprawdzenie, czy zagro˝one dobra kultury, zlokali-
zowane w obr´bie projektowanego terenu budowy



Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w zwiàzku z art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów wójta Gminy Przytoczna.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 15 czerwca 2003 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okre-
Êla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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drogi, majà opracowane projekty ograniczajàce
niekorzystne oddzia∏ywania w fazie realizacji i eks-
ploatacji obiektu;

9) êród∏a informacji stanowiàcych podstaw´ do spo-
rzàdzenia raportu oraz wskazanie trudnoÊci wyni-
kajàcych z niedostatków metod i danych, jakie na-
potkano opracowujàc raport;

10) wnioski dotyczàce:

a) ustaleƒ w zakresie zagadnieƒ podanych
w pkt 4—8,

b) celowoÊci i mo˝liwoÊci etapowania budowy
urzàdzeƒ ochrony Êrodowiska,

c) wymagaƒ ochrony Êrodowiska w trakcie wyko-
nywania robót budowlanych,

d) celowoÊci wykonania oraz zakresu analizy pore-
alizacyjnej;

11) streszczenie w j´zyku niespecjalistycznym informa-
cji zawartych w raporcie;

12) opracowanie zagadnieƒ w formie graficznej, w tym
map w skali odpowiedniej do prezentowanego za-
gadnienia, nie mniejszej jednak ni˝ 1:5000.

722

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 maja 2003 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim

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

z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632,
Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 maja 2003 r. (poz. 722)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania 
czynnoÊci wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2

w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia
Wojewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna

do 14 maja 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 16 maja 2003 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji
wyborczej

do 26 maja 2003 r. (do godz. 2400) — zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania
kandydatów na wójta


