
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady przygotowania
fina∏owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej
UEFA EURO 2012.

2. Ustawa okreÊla w szczególnoÊci warunki realizacji:

1) przedsi´wzi´ç w zakresie projektowania, budowy,
przebudowy lub remontu stadionów i innych
obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej niezb´dnych do przeprowadzenia
turnieju, o którym mowa w ust. 1, 

2) innych przedsi´wzi´ç niezb´dnych do przeprowa-
dzenia turnieju, o którym mowa w ust. 1 

— zwanych dalej „przedsi´wzi´ciami Euro 2012”.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do przygoto-
wania i realizacji inwestycji dotyczàcych dróg krajo-
wych i linii kolejowych o paƒstwowym znaczeniu.

Art. 2. 1. Przygotowanie i wykonanie przedsi´-
wzi´ç Euro 2012 finansuje si´ w szczególnoÊci ze Êrod-
ków:

1) bud˝etu paƒstwa ustalonych w ustawach bud˝eto-
wych, w tym w ramach limitu wydatków na pro-
gramy wieloletnie;

2) bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego
ustalonych w uchwa∏ach bud˝etowych, w tym w ra-
mach limitu wydatków na programy wieloletnie;

3) pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajàcych zwrotowi Êrodków z pomocy
udzielonej przez paƒstwa cz∏onkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz innych Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ za-
granicznych, niepodlegajàcych zwrotowi.

2. Przepis ust. 1 nie wy∏àcza finansowania przed-
si´wzi´ç Euro 2012 na zasadach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).

Art. 3. Przedsi´wzi´cia, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 1, sà celami publicznymi i inwestycjami celu
publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomoÊciami oraz przepisów o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

Art. 4. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wykaz przedsi´wzi´ç Euro 2012 realizowa-
nych na zasadach okreÊlonych w ustawie.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla si´ przedsi´wzi´cia Euro 2012 zawarte w ofer-
cie przyj´tej przez Uni´ Europejskich Zwiàzków Pi∏kar-
skich (UEFA) oraz obj´te zobowiàzaniami i gwarancja-
mi Rady Ministrów lub jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, a tak˝e inne niezb´dne do przeprowadzenia
fina∏owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej
UEFA EURO 2012.

Art. 5. 1. Rada Ministrów ustanowi program wielo-
letni w celu przygotowania i wykonania przedsi´wzi´ç
Euro 2012.

2. Program wieloletni, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera:

1) nazw´ programu;

2) wskazanie jednostki organizacyjnej realizujàcej
program lub koordynujàcej jego wykonanie;

3) cel programu;

4) zadania, które majà byç sfinansowane z bud˝etu
paƒstwa;

5) okres realizacji programu;

6) ∏àczne nak∏ady, w tym z bud˝etu paƒstwa, na reali-
zacj´ programu.

Art. 6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu przedstawia sprawozdanie z realizacji
przedsi´wzi´ç Euro 2012:

1) Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 
31 stycznia i 31 lipca;

2) Sejmowi raz w roku, do dnia 30 marca ka˝dego roku.

Rozdzia∏ 2

Zasady tworzenia i dzia∏ania spó∏ek celowych

Art. 7. 1. W celu przygotowania i wykonania przed-
si´wzi´ç Euro 2012 Skarb Paƒstwa tworzy spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, zwane dalej „spó∏-
kami celowymi”.

2. OÊwiadczenie woli o utworzeniu spó∏ki celowej
i obj´ciu udzia∏u albo udzia∏ów w tej spó∏ce sk∏ada
w imieniu Skarbu Paƒstwa minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu, w formie aktu nota-
rialnego.
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USTAWA

z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.

o przygotowaniu fina∏owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 20121)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 19 paêdzierni-

ka 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa.



3. Kapita∏ zak∏adowy spó∏ki celowej wynosi co naj-
mniej 2 000 000 z∏.

4. W przypadku gdy udzia∏y w spó∏ce celowej sà
pokrywane wk∏adami pieni´˝nymi i niepieni´˝nymi,
wk∏ad pieni´˝ny wynosi co najmniej 1 000 000 z∏.

5. Udzia∏ albo udzia∏y w spó∏ce celowej mogà byç
zbywane lub obcià˝ane przez Skarb Paƒstwa repre-
zentowany przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultu-
ry fizycznej i sportu, za zgodà Rady Ministrów, po zre-
alizowaniu wszystkich przedsi´wzi´ç Euro 2012 po-
wierzonych spó∏ce celowej, w umowie, o której mowa
w art. 17 ust. 1.

6. Spó∏ki, o których mowa w ust. 1, mogà byç two-
rzone na zasadach wynikajàcych z ustawy równie˝
przez miasta gospodarzy Euro 2012: 

1) Chorzów;

2) Gdaƒsk;

3) Kraków;

4) Poznaƒ;

5) m.st. Warszawa;

6) Wroc∏aw.

7. Do spó∏ek, o których mowa w ust. 6, przepisy
ustawy stosuje si´ odpowiednio.

Art. 8. 1. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa okreÊlone w przepisach usta-
wy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 493, z póên. zm.2)) w stosunku do spó∏ki
celowej wykonuje wy∏àcznie minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu.

2. W stosunku do spó∏ki celowej utworzonej przez
miasta, o których mowa w art. 7 ust. 6, uprawnienia,
o których mowa w ust. 1, wykonuje wy∏àcznie prezy-
dent miasta.

Art. 9. 1. Zarzàd spó∏ki celowej sk∏ada si´ z nie wi´-
cej ni˝ 3 osób.

2. Rada nadzorcza spó∏ki celowej sk∏ada si´ z nie
wi´cej ni˝ 5 osób. 

3. W sk∏ad rady nadzorczej spó∏ki celowej wchodzi
osoba zg∏oszona przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, osoba zg∏oszona przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego oraz oso-
ba zg∏oszona przez ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa.

4. W sk∏ad rady nadzorczej spó∏ki celowej utworzo-
nej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6 wchodzi
osoba zg∏oszona przez marsza∏ka województwa, oso-
ba zg∏oszona przez wojewod´ i trzy osoby zg∏oszone
przez prezydenta miasta.

Art. 10. 1. Spó∏ka celowa nie mo˝e:

1) prowadziç dzia∏alnoÊci niezwiàzanej z realizacjà
przedsi´wzi´ç Euro 2012 powierzonych spó∏ce ce-
lowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1;

2) tworzyç innych podmiotów;

3) nabywaç akcji, udzia∏ów lub innych tytu∏ów
uczestnictwa w innych podmiotach.

2. W stosunku do spó∏ki celowej nie wszczyna si´
post´powania naprawczego.

3. Nie mo˝na og∏osiç upad∏oÊci spó∏ki celowej.

Art. 11. 1. Skarb Paƒstwa mo˝e rozwiàzaç spó∏k´
celowà: 

1) po zrealizowaniu wszystkich przedsi´wzi´ç
Euro 2012 powierzonych spó∏ce celowej w umo-
wie, o której mowa w art. 17 ust. 1, albo

2) w przypadku niewykonywania lub nienale˝ytego
wykonywania, w ca∏oÊci lub cz´Êci, przedsi´wzi´ç
Euro 2012 powierzonych spó∏ce celowej w umo-
wie, o której mowa w art. 17 ust. 1.

2. OÊwiadczenie woli o rozwiàzaniu spó∏ki celowej
sk∏ada w imieniu Skarbu Paƒstwa minister w∏aÊciwy
do spraw kultury fizycznej i sportu w formie aktu nota-
rialnego. OÊwiadczenie woli o rozwiàzaniu spó∏ki celo-
wej zast´puje uchwa∏´ zgromadzenia wspólników
o rozwiàzaniu spó∏ki.

3. Spó∏ki celowej nie rozwiàzuje si´, je˝eli, za zgo-
dà ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej
i sportu, w∏aÊciwy podmiot powierzy∏ spó∏ce celowej
zarzàdzanie obiektami budowlanymi powsta∏ymi
w wyniku realizacji przedsi´wzi´ç Euro 2012, nie póê-
niej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2012 r. 

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki powierzania spó∏ce celowej zarzàdzania
obiektami budowlanymi powsta∏ymi w wyniku reali-
zacji przedsi´wzi´ç Euro 2012, w sposób zapewniajà-
cy nale˝yte wykorzystanie tych obiektów, z uwzgl´d-
nieniem przepisów dotyczàcych pomocy publicznej.

Art. 12. W razie zbycia przez Skarb Paƒstwa, repre-
zentowany przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultu-
ry fizycznej i sportu, ca∏ego udzia∏u albo wszystkich
udzia∏ów w spó∏ce celowej, do spó∏ki celowej nie sto-
suje si´ przepisów ustawy.

Art. 13. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ek celo-
wych jest:

1) przygotowywanie lub wykonywanie przedsi´wzi´ç
Euro 2012 albo 

2) koordynowanie i nadzorowanie przedsi´wzi´ç
Euro 2012.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115,
poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. 
Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, 
poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721.



2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ek celowych jest
w szczególnoÊci zast´pcze wykonywanie zadaƒ inwe-
stora i zadaƒ nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên.
zm.3)), a ponadto:

1) pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji
wymaganej do z∏o˝enia wniosku o wydanie decy-
zji o ustaleniu warunków zabudowy, o Êrodowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´
przedsi´wzi´cia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, o pozwoleniu na budow´ oraz
innych pozwoleƒ, uzgodnieƒ i opinii wymaganych
odr´bnymi przepisami do przygotowania lub wy-
konania przedsi´wzi´ç Euro 2012;

2) wyst´powanie z wnioskami o wydanie decyzji, 
pozwoleƒ, uzgodnieƒ i opinii, o których mowa
w pkt 1, oraz uczestniczenie w odpowiednich po-
st´powaniach;

3) nabywanie w∏asnoÊci lub innych praw do nieru-
chomoÊci na rzecz Skarbu Paƒstwa lub jednostek
samorzàdu terytorialnego, niezb´dnych do przy-
gotowania i wykonania przedsi´wzi´ç Euro 2012
oraz uczestniczenie w post´powaniach zwiàza-
nych z wyw∏aszczeniem nieruchomoÊci i innych
post´powaniach dotyczàcych tych nieruchomoÊci;

4) dysponowanie na cele budowlane nieruchomo-
Êciami w celu przygotowania lub wykonania
przedsi´wzi´ç Euro 2012;

5) zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów
na dostawy, us∏ugi i roboty budowlane niezb´dne
do przygotowania lub wykonania przedsi´wzi´ç
Euro 2012;

6) wykonywanie innych czynnoÊci zwiàzanych bez-
poÊrednio z przygotowaniem lub wykonaniem
przedsi´wzi´ç Euro 2012, wynikajàcych z odr´b-
nych przepisów albo z umowy, o której mowa
w art. 17 ust. 1.

Art. 14. 1. Do cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej
spó∏ki celowej nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, 
poz. 306, z póên. zm.4)).

2. W przypadku odwo∏ania cz∏onka zarzàdu i rady
nadzorczej spó∏ki celowej odprawa nie mo˝e byç wi´k-
sza ni˝ wartoÊç jednomiesi´cznego wynagrodzenia.

Art. 15. Do spó∏ki celowej nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wp∏atach z zysku przez
jednoosobowe spó∏ki Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 154,
poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353).

Art. 16. W sprawach nieuregulowanych w ustawie,
do spó∏ki celowej stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych 
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póên. zm.5)).

Rozdzia∏ 3

Umowa o powierzenie przedsi´wzi´ç Euro 2012

Art. 17. 1. Powierzenie spó∏ce celowej zadaƒ zwià-
zanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsi´-
wzi´ç Euro 2012 nast´puje w drodze umowy zawartej
mi´dzy Skarbem Paƒstwa, reprezentowanym przez
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i spor-
tu, a spó∏kà celowà.

2. Zadania zwiàzane z przygotowaniem lub wyko-
naniem przedsi´wzi´ç Euro 2012 mo˝e powierzyç
spó∏ce celowej, w drodze umowy, równie˝:

1) jednostka samorzàdu terytorialnego;

2) inny organ administracji rzàdowej ni˝ okreÊlony
w ust. 1 reprezentujàcy Skarb Paƒstwa;

3) przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie transportu publicznego.

3. Zadania okreÊlone w art. 13 i wymienione
w umowie, o której mowa w ust. 1, spó∏ka celowa wy-
konuje w imieniu i na rzecz Skarbu Paƒstwa, jednost-
ki samorzàdu terytorialnego albo przedsi´biorcy pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie trans-
portu publicznego w zale˝noÊci od podmiotu, z któ-
rym zawar∏a t´ umow´.

4. Do powierzenia spó∏ce celowej zadaƒ zwiàza-
nych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsi´-
wzi´ç Euro 2012 okreÊlonych w rozporzàdzeniu wyda-
nym na podstawie art. 4 ust. 1 nie stosuje si´ przepi-
sów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó-
wieƒ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163,
z póên. zm.6)).

5. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, sporzàdza
si´ w formie pisemnej. Projekty umów, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, opracowuje spó∏ka celowa.

Art. 18. 1. W umowie, o której mowa w art. 17 
ust. 1, okreÊla si´ w szczególnoÊci:

1) przedsi´wzi´cia Euro 2012 powierzone spó∏ce ce-
lowej do przygotowania lub wykonania oraz za-
kres czynnoÊci wykonywanych przez spó∏k´, a tak-
˝e zakres praw i obowiàzków spó∏ki celowej z tym
zwiàzanych;

2) sposób sprawowania kontroli wykonania zadaƒ
powierzonych spó∏ce celowej;
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 880.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535
i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.



3) harmonogram przygotowania lub wykonania
przedsi´wzi´ç Euro 2012 powierzonych spó∏ce ce-
lowej;

4) za∏o˝enia przedsi´wzi´ç Euro 2012 powierzonych
spó∏ce celowej;

5) ostateczny termin wykonania zadaƒ powierzonych
spó∏ce celowej, z uwzgl´dnieniem zdarzeƒ nad-
zwyczajnych;

6) ∏àcznà wartoÊç publicznych Êrodków finansowych
przewidzianych na przygotowanie i wykonanie
przedsi´wzi´ç Euro 2012 powierzonych spó∏ce ce-
lowej, z podaniem warunków, terminów i sposo-
bów ich przekazywania wykonawcom dostaw,
us∏ug i robót budowlanych niezb´dnych do przy-
gotowania i wykonania tych przedsi´wzi´ç;

7) zakres czynnoÊci, jakie spó∏ka celowa mo˝e powie-
rzyç, w drodze umowy, do wykonania w∏aÊciwym
przedsi´biorcom i warunki tego powierzenia;

8) opis nieruchomoÊci i innych rzeczy przeznaczo-
nych do wykonania zadaƒ obj´tych przedsi´wzi´-
ciami Euro 2012 i powierzonych spó∏ce celowej;

9) warunki korzystania przez spó∏k´ celowà ze stano-
wiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa albo jednostki
samorzàdu terytorialnego nieruchomoÊci i innych
rzeczy koniecznych do przygotowania lub wykona-
nia przedsi´wzi´ç Euro 2012;

10) sposób zwrotu nieruchomoÊci i innych rzeczy wy-
korzystanych i niewykorzystanych na przygotowa-
nie lub wykonanie przedsi´wzi´ç Euro 2012 oraz
dokumentacji dotyczàcej przygotowania lub wyko-
nania tych przedsi´wzi´ç po wykonaniu zadaƒ po-
wierzonych spó∏ce celowej;

11) wysokoÊç, terminy i warunki wyp∏acania spó∏ce
celowej wynagrodzenia oraz warunki jego zwi´k-
szenia i zmniejszenia;

12) zasady odpowiedzialnoÊci stron w razie niewyko-
nania w ca∏oÊci lub cz´Êci albo nienale˝ytego wy-
konania umowy;

13) warunki i sposób zmiany i rozwiàzania umowy;

14) zasady wzajemnych rozliczeƒ w razie rozwiàzania
umowy;

15) postanowienia dotyczàce kontroli wewn´trznej.

2. W umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, mo˝-
na zastrzec, ˝e wszystkie lub niektóre umowy zawiera-
ne z wykonawcami dostaw, us∏ug lub robót budowla-
nych zwiàzanych z przygotowaniem lub wykonaniem
przedsi´wzi´ç Euro 2012 b´dà wymaga∏y zgody odpo-
wiednio:

1) Skarbu Paƒstwa, reprezentowanego przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i spor-
tu albo inny organ administracji rzàdowej;

2) jednostki samorzàdu terytorialnego;

3) przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie transportu publicznego.

Art. 19. Skarb Paƒstwa, reprezentowany przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu
albo inny organ administracji rzàdowej, jednostka sa-
morzàdu terytorialnego albo przedsi´biorca prowa-
dzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie transportu
publicznego udziela spó∏ce celowej pe∏nomocnictw
niezb´dnych do przygotowania lub wykonania zadaƒ
powierzonych spó∏ce celowej w umowie, o której mo-
wa w art. 17 ust. 1.

Art. 20. Powierzenie, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej
spó∏ki celowej, je˝eli wartoÊç zobowiàzania przekracza
500 000 z∏.

Art. 21. Do umów zawartych przez spó∏k´ celowà
przed dniem zakoƒczenia fina∏owego turnieju Mi-
strzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012 sto-
suje si´ odpowiednio art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, pod warun-
kiem ˝e termin wygaÊni´cia tych umów up∏ynie do
dnia 31 grudnia 2012 r. 

Art. 22. 1. W przypadku umów zawartych na podsta-
wie art. 18 ust. 1 pkt 7 spó∏ka celowa jest uprawniona do
ich wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, o ile
opóênienie w realizacji tych umów lub ich nienale˝yte
wykonanie mog∏oby utrudniç lub uniemo˝liwiç rozpo-
cz´cie lub przeprowadzenie fina∏owego turnieju Mi-
strzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spó∏ka ce-
lowa po dokonaniu wypowiedzenia jest uprawniona do
powierzenia wykonania umowy innemu przedsi´biorcy.

3. Przedsi´biorca, któremu zosta∏a wypowiedziana
umowa w trybie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e ˝àdaç
odszkodowania w zakresie szkody rzeczywiÊcie ponie-
sionej, chyba ˝e umowa stanowi inaczej.

Rozdzia∏ 4

Lokalizacja przedsi´wzi´ç Euro 2012

Art. 23. 1. Decyzj´ o ustaleniu lokalizacji przedsi´-
wzi´ç Euro 2012, na wniosek spó∏ki celowej lub inne-
go w∏aÊciwego podmiotu, wydaje wojewoda w termi-
nie 1 miesiàca od z∏o˝enia wniosku.

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji przedsi´wzi´cia Euro 2012 zawiera:

1) map´ w skali odpowiedniej dla przedstawienia da-
nego przedsi´wzi´cia Euro 2012, w tym istniejàce-
go uzbrojenia, z zaznaczeniem terenu niezb´dnego
dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref
ochronnych, o ile majà one zastosowanie;

2) wymagane odr´bnymi przepisami zezwolenia
i stanowiska w∏aÊciwych organów.

3. O wszcz´ciu post´powania o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012 woje-
woda zawiadamia w drodze obwieszczeƒ w urz´dach
gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach interneto-
wych urz´du wojewódzkiego oraz urz´du gminy w∏a-
Êciwego dla lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012.
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4. W stosunku do nieruchomoÊci niezb´dnych na
potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa wyda-
nie decyzji, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody
Ministra Obrony Narodowej.

Art. 24. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsi´-
wzi´cia Euro 2012 zawiera w szczególnoÊci:

1) linie rozgraniczajàce teren;

2) zatwierdzenie podzia∏u nieruchomoÊci;

3) warunki techniczne realizacji;

4) warunki wynikajàce z potrzeb ochrony Êrodowiska
i ochrony zabytków;

5) wymagania dotyczàce ochrony interesów osób
trzecich.

2. Wojewoda dor´cza decyzj´ o ustaleniu lokaliza-
cji przedsi´wzi´cia Euro 2012 wnioskodawcy oraz za-
wiadamia o jej wydaniu i treÊci pozosta∏e strony
w drodze obwieszczeƒ w urz´dach gmin i w prasie lo-
kalnej oraz na stronach internetowych urz´du woje-
wódzkiego oraz urz´du gminy w∏aÊciwego dla lokali-
zacji przedsi´wzi´cia Euro 2012.

3. Od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji
przedsi´wzi´cia Euro 2012 stronie przys∏uguje odwo-
∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Art. 25. 1. W sprawach uregulowanych w niniej-
szym rozdziale nie stosuje si´ przepisów o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Wojewoda wydaje pozwolenia na budow´
przedsi´wzi´cia Euro 2012 na zasadach i w trybie prze-
pisów prawa budowlanego, z zastrze˝eniem ust. 3,
oraz dor´cza je wnioskodawcy, a pozosta∏e strony za-
wiadamia o jego wydaniu i treÊci w drodze obwiesz-
czeƒ w urz´dach gmin i w prasie lokalnej oraz na stro-
nach internetowych urz´du wojewódzkiego oraz urz´-
du gminy w∏aÊciwego dla lokalizacji przedsi´wzi´cia
Euro 2012.

3. 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 przedsi´wzi´cia Euro 2012.

Rozdzia∏ 5

Nabywanie nieruchomoÊci
dla realizacji przedsi´wzi´ç Euro 2012

Art. 26. Spó∏ka celowa nabywa, w drodze umowy,
na rzecz Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu te-
rytorialnego nieruchomoÊci dla celów realizacji przed-
si´wzi´ç Euro 2012.

Art. 27. 1. Wszcz´cie post´powania wyw∏aszcze-
niowego w odniesieniu do nieruchomoÊci nabywa-
nych dla realizacji przedsi´wzi´ç Euro 2012 nast´pu-
je na wniosek spó∏ki celowej lub innego w∏aÊciwego

podmiotu, po bezskutecznym up∏ywie terminu do za-
warcia umowy, o której mowa w art. 26, wyznaczone-
go przez wojewod´ na piÊmie w∏aÊcicielowi, u˝yt-
kownikowi wieczystemu lub osobie, której przys∏u-
guje inne prawo rzeczowe do nieruchomoÊci. Termin
ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 2 miesiàce od dnia otrzy-
mania przez w∏aÊciciela, u˝ytkownika wieczystego
lub osob´, której przys∏uguje inne prawo rzeczowe
do nieruchomoÊci, pisemnej oferty spó∏ki celowej
lub innego w∏aÊciwego podmiotu dotyczàcej zawar-
cia umowy.

2. W przypadku gdy nieruchomoÊci przeznaczone
dla realizacji przedsi´wzi´ç Euro 2012 majà nieuregu-
lowany stan prawny, wszcz´cie post´powania wy-
w∏aszczeniowego nast´puje na wniosek spó∏ki celo-
wej lub innego w∏aÊciwego podmiotu, bez konieczno-
Êci zachowania warunków okreÊlonych w ust. 1.

Art. 28. 1. Post´powanie wyw∏aszczeniowe
wszczyna oraz decyzje o wyw∏aszczeniu i o odszkodo-
waniu wydaje wojewoda.

2. Od decyzji wojewody, o których mowa w ust. 1,
stronie przys∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwe-
go do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej.

Art. 29. 1. Po wszcz´ciu post´powania wyw∏asz-
czeniowego wojewoda, na wniosek spó∏ki celowej lub
innego w∏aÊciwego podmiotu, udziela, w drodze de-
cyzji, zezwolenia na niezw∏oczne zaj´cie nieruchomo-
Êci przeznaczonych na realizacj´ przedsi´wzi´ç Euro
2012.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, uprawnia do
dysponowania nieruchomoÊcià na cele budowlane
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Art. 30. 1. Odszkodowanie za wyw∏aszczonà nie-
ruchomoÊç ustala si´ wed∏ug stanu na dzieƒ wyda-
nia decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´cia
Euro 2012 oraz wed∏ug jej wartoÊci z dnia wydania
decyzji o ustaleniu wysokoÊci odszkodowania. 

2. WartoÊç nieruchomoÊci okreÊlajà rzeczoznawcy
majàtkowi, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.7)).

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, pod-
lega waloryzacji na dzieƒ wyp∏aty, wed∏ug zasad obo-
wiàzujàcych w razie zwrotu wyw∏aszczonych nieru-
chomoÊci.

4. Odszkodowanie za wyw∏aszczone nierucho-
moÊci jest wyp∏acane odpowiednio ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa albo jednostki samorzàdu terytorial-
nego.
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Art. 31. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsi´-
wzi´cia Euro 2012 stanowi podstaw´ do wydania de-
cyzji o wygaÊni´ciu trwa∏ego zarzàdu ustanowionego
na nieruchomoÊci, stanowiàcej w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego. Przepis
art. 29 stosuje si´ odpowiednio.

2. Je˝eli nieruchomoÊç przeznaczona na realizacj´
przedsi´wzi´cia Euro 2012 stanowiàca w∏asnoÊç Skar-
bu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego
zosta∏a wydzier˝awiona lub wynaj´ta, decyzja o usta-
leniu lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012 stanowi
podstaw´ do wypowiedzenia umowy dzier˝awy lub
najmu ze skutkiem natychmiastowym. Za straty po-
niesione na skutek rozwiàzania umowy przys∏uguje
odszkodowanie wyp∏acane ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego.

3. Do rozwiàzania u˝ytkowania ustanowionego
w drodze decyzji lub umowy stosuje si´ odpowiednio
przepisy ust. 1 i 2.

Art. 32. 1. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´tych
decyzjami o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro
2012 nie stosuje si´ przepisów o ochronie gruntów
rolnych i leÊnych, z tym ˝e okreÊlone w tych przepi-
sach nale˝noÊci oraz jednorazowe odszkodowania
w razie dokonania przedwczesnego wyr´bu drzewo-
stanu w odniesieniu do gruntów leÊnych i zadrzewio-
nych przeznacza si´ na Fundusz LeÊny w Dyrekcji Ge-
neralnej Lasów Paƒstwowych z tytu∏u wy∏àczenia
gruntów Skarbu Paƒstwa, zarzàdzanych przez Paƒ-
stwowe Gospodarstwo LeÊne „Lasy Paƒstwowe”.

2. Nale˝noÊci oraz jednorazowe odszkodowania
w wysokoÊci ustalonej przez organy w∏aÊciwe w spra-
wach ochrony gruntów leÊnych spó∏ka celowa przeka-
zuje na rachunek bankowy funduszu, o którym mowa
w ust. 1, po nabyciu wszystkich gruntów w danym ob-
r´bie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30 czerw-
ca ka˝dego roku.

Art. 33. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami.

Rozdzia∏ 6

Post´powanie administracyjne
dla realizacji przedsi´wzi´ç Euro 2012

Art. 34. 1. Decyzje administracyjne wydawane
w zwiàzku z realizacjà przedsi´wzi´ç Euro 2012, okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 4
ust. 1, podlegajà natychmiastowemu wykonaniu.

2. Odwo∏anie od decyzji administracyjnej wydanej
w zwiàzku z realizacjà przedsi´wzi´ç Euro 2012 wnosi
si´ w terminie 7 dni od dnia dor´czenia decyzji stronie.

3. Odwo∏anie strony od decyzji administracyj-
nej wydanej w zwiàzku z realizacjà przedsi´wzi´ç
Euro 2012 rozpatruje si´ w terminie 14 dni.

Art. 35. 1. Do skarg rozpatrywanych w post´powaniu
administracyjnym w zwiàzku z realizacjà przedsi´wzi´ç
Euro 2012 stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami admini-
stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.8)), z za-
strze˝eniem przepisów ustawy, z tym, ˝e:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg´ nast´puje
w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skarg´ rozpatruje si´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania akt wraz z odpowiedzià na skarg´.

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikajà-
cej z realizacji przedsi´wzi´ç Euro 2012 wynosi 2 mie-
siàce od jej wniesienia.

Art. 36. 1. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budow´ wydanej w zwiàzku
z realizacjà przedsi´wzi´cia Euro 2012 na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, je˝e-
li wniosek o stwierdzenie niewa˝noÊci tej decyzji zosta∏
z∏o˝ony po up∏ywie 14 dni od dnia, w którym decyzja
sta∏a si´ ostateczna, a spó∏ka celowa rozpocz´∏a budo-
w´ przedsi´wzi´cia Euro 2012. Przepis art. 158 § 2 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.9)) stosuje si´ odpowiednio.

2. W przypadku uwzgl´dnienia skargi na decyzj´
o pozwoleniu na budow´ przedsi´wzi´cia Euro 2012,
sàd administracyjny po up∏ywie 14 dni od dnia rozpo-
cz´cia budowy mo˝e stwierdziç jedynie, ˝e decyzja na-
rusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145
lub 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
post´powania administracyjnego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012.

Art. 37. 1. Je˝eli z decyzji o pozwoleniu na budow´
drogi lub innego przedsi´wzi´cia Euro 2012 wynika
obowiàzek dokonania przebudowy istniejàcych urzà-
dzeƒ infrastruktury technicznej, w∏aÊciwy starosta, na
wniosek spó∏ki celowej lub innego w∏aÊciwego pod-
miotu, mo˝e ograniczyç, w drodze decyzji, sposób ko-
rzystania z nieruchomoÊci przez udzielenie zezwolenia
na zak∏adanie i przeprowadzenie na nieruchomoÊci cià-
gów drena˝owych, przewodów i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
przesy∏ania p∏ynów, pary, gazów i energii elektrycznej
oraz urzàdzeƒ ∏àcznoÊci publicznej i sygnalizacji, a tak-
˝e innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urzàdzeƒ niezb´dnych do korzystania z tych
przewodów i urzàdzeƒ, je˝eli w∏aÊciciel lub u˝ytkownik
wieczysty nieruchomoÊci nie wyra˝a na to zgody.

2. Przepisy art. 124 ust. 2—8 oraz art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami stosuje si´ odpowiednio.
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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. 38. Z zastrze˝eniem przepisów ustawy do re-
alizacji przedsi´wzi´ç Euro 2012 okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 stosuje
si´ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks post´powania administracyjnego.

Rozdzia∏ 7

Przepis zmieniajàcy i przepisy koƒcowe

Art. 39. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z póên.
zm.10)) w art. 24 po ust. 7a dodaje si´ ust. 7b w brzmie-
niu:

„7b. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przekazuje
nieodp∏atnie w trwa∏y zarzàd na czas nieozna-
czony ministrowi w∏aÊciwemu do spraw sportu
i kultury fizycznej, na jego wniosek, nierucho-
moÊci niezb´dne do przygotowania i przepro-
wadzenia fina∏owego turnieju Mistrzostw Euro-
py w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012. Decyzja
Prezesa stanowi podstaw´ do wy∏àczenia nieru-
chomoÊci z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa oraz jej protokolarnego przej´cia przez
w∏aÊciwy organ do zasobu nieruchomoÊci Skar-
bu Paƒstwa i jest podstawà wpisu do ksi´gi
wieczystej.”.

Art. 40. 1. Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 stosuje si´ do
dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Przepisy art. 24 ust. 7b ustawy, o której mowa
w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art. 41. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 18 wrzeÊnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 94) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U.

Nr 172, poz. 1444 oraz z 2006 r. Nr 168, poz. 1198)
§ 177 otrzymuje brzmienie:

„§ 177. Przepisy wewn´trzne zarzàdców infrastruktu-
ry, przewoêników kolejowych i u˝ytkowników
bocznic kolejowych powinny zostaç dostoso-
wane do przepisów rozporzàdzenia w termi-
nie do dnia 23 wrzeÊnia 2008 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
23 wrzeÊnia 2007 r.

Minister Transportu: J. Polaczek

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na postawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Transportu
(Dz. U. Nr 131, poz. 923).
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