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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy o autostradach p∏atnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124),

2) ustawà z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy —
Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954),

3) ustawà z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu
infrastruktury transportu làdowego (Dz. U. Nr 267,
poz. 2251),

4) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 220, poz. 1601),

5) ustawà z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych
spó∏kach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23,
poz. 136),

6) ustawà z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 767),

7) ustawà z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 958)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 22 paêdziernika 2008 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 34—40 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U.
Nr 80, poz. 721), które stanowià:

„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 otrzy-
muje brzmienie:

„Art. 38a. 1. NieruchomoÊci przeznaczo-
ne na drogi krajowe, stano-
wiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa, zarzàdzane przez Lasy
Paƒstwowe, stajà si´ nieod-
p∏atnie, z mocy prawa,
przedmiotem trwa∏ego za-
rzàdu ustanowionego 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 za-
rzàdu stwierdza 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 dro-
gi krajowe, stanowiàce w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, wchodzàce w sk∏ad
Zasobu, stajà si´ nieodp∏atnie, z mo-
cy prawa, przedmiotem trwa∏ego za-
rzàdu ustanowionego na rzecz Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad z dniem, w którym decyzja
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej
sta∏a si´ ostateczna. Ustanowienie
trwa∏ego zarzàdu stwierdza wojewo-
da w drodze decyzji. Decyzja wojewo-
dy stanowi podstaw´ wpisu do ksi´gi
wieczystej.”.
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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 lo-
kalizacyjnymi,”.

Art. 38. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce 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) wprowadza 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 szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji
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 decyzjà o ustaleniu lokali-
zacji drogi krajowej,”;

3) w art. 109 w ust. 3 w pkt 5 kropk´ za-
st´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 6 w brzmieniu:

„6) sprzeda˝ nieruchomoÊci nast´puje
na cele budowy 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 brzmie-
niu:

„h) podlegajàcych przepisom o szczegól-
nych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg krajo-
wych,”.

Art. 40. W ustawie 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)
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 brzmie-
niu:

„9) decyzja o ustaleniu lokalizacji
drogi krajowej wydawana na
podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie
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 lokalizacyjnych, 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∏aÊciwego 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.”;

2) art. 17 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmia-
nie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124),
który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

3) art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), który
stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 98, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.;

2) art. 1 pkt 103, 116, 130 oraz 132
lit. a i c, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.;

3) art. 1 pkt 132 lit. b, który wchodzi w ˝y-
cie w pierwszym dniu po wyborach do
sejmików województw nast´pnej ka-
dencji;

4) art. 1 pkt 64, pkt 109 w zakresie doty-
czàcym art. 305 ust. 1 pkt 2 ustawy
zmienianej w art. 1, pkt 110 w zakresie
dotyczàcym art. 305a ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1, a tak˝e pkt 119
w zakresie dotyczàcym art. 340 ust. 2
pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 2 lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;
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4) art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finanso-
waniu infrastruktury transportu làdowego (Dz. U.
Nr 267, poz. 2251), który stanowi:

„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.”;

5) art. 5 i 6 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 220, poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 767), które stanowià:

„Art. 5. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
decyzjà ostatecznà stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

2. Do nieruchomoÊci obj´tych decyzjami
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej,
wydanymi na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, stosuje si´ przepisy
rozdzia∏u 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, w jego dotychczasowym
brzmieniu.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 18 i art. 2 niniejszej ustawy, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.”;

6) art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogo-
wych spó∏kach specjalnego przeznaczenia (Dz. U.
Nr 23, poz. 136), który stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 3 ustawy z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie usta-
wy o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 767),
który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 6—8 ustawy 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 ustaw (Dz. U.
Nr 154, poz. 958), które stanowià:

„Art. 6. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych decyzjà ostatecznà do dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

2. Dla przedsi´wzi´ç drogowych, dla któ-
rych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy zosta∏a wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji drogi, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

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

Art. 7. Je˝eli w terminie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy w∏aÊciciel bàdê
u˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci ob-
j´tej decyzjà o ustaleniu lokalizacji drogi,
decyzjà o ustaleniu lokalizacji drogi krajo-
wej, decyzjà o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego albo decyzjà o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu, od-
powiednio wyda t´ nieruchomoÊç lub wy-
da nieruchomoÊç i opró˝ni lokal oraz inne
pomieszczenia wysokoÊç odszkodowania
przys∏ugujàcego temu w∏aÊcicielowi bàdê
u˝ytkownikowi wieczystemu nieruchomo-
Êci powi´ksza si´ o kwot´ równà 5 % war-
toÊci nieruchomoÊci lub wartoÊci prawa
u˝ytkowania wieczystego.

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

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 22 paêdziernika 2008 r. (poz. 1194)

USTAWA

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.2) 1.3) Ustawa okreÊla zasady i warunki przy-
gotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych
w rozumieniu przepisów 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), zwanych dalej „drogami”,
a tak˝e organy w∏aÊciwe w tych sprawach.

2. W odniesieniu do dróg innych ni˝ zarzàdzane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad uprawnienia, obowiàzki i zadania Generalne-
go Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wynikajà-
ce z niniejszej ustawy wykonuje w∏aÊciwy zarzàdca
drogi.

3.4) Uprawnienia, obowiàzki i zadania Generalne-
go Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosuje si´
odpowiednio do drogowej spó∏ki specjalnego prze-
znaczenia, z tym ˝e spó∏ce tej przys∏uguje prawo nie-
odp∏atnego u˝ytkowania w stosunku do nieruchomo-
Êci nabytych w trybie ustawy lub przej´tych od Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdzia∏ 2

(uchylony).5)

Rozdzia∏ 2a6)

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 zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej na
wniosek w∏aÊciwego zarzàdcy drogi.

2. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej
na obszarze dwóch lub wi´cej województw, decyzj´
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej wyda-
je wojewoda, na którego obszarze w∏aÊciwoÊci znaj-
duje si´ najwi´ksza cz´Êç nieruchomoÊci przeznaczo-
nych na realizacj´ inwestycji drogowej. 

3. Decyzj´ o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej wydaje si´ w terminie 90 dni od dnia z∏o˝e-
nia 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 miejscowo zarzàdu województwa,
zarzàdu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).

2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia zwrócenia si´ przez w∏aÊci-
wego zarzàdc´ 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 realizacj´ inwe-
stycji drogowej stosuje si´ przepisy Kodeksu post´-
powania administracyjnego, z zastrze˝eniem przepi-
sów 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 przebieg drogi, z zaznaczeniem te-
renu niezb´dnego dla obiektów budowlanych,
oraz istniejàce uzbrojenie terenu;

2) analiz´ powiàzania drogi z innymi drogami pub-
licznymi;

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

4) okreÊlenie zmian w dotychczasowej infrastruktu-
rze zagospodarowania terenu;

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

———————
1) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 16 grudnia 2006 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 154, poz. 958), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
10 wrzeÊnia 2008 r.

4) Dodany przez art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r.
o drogowych spó∏kach specjalnego przeznaczenia (Dz. U.
Nr 23, poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 lutego
2007 r.

5) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.

———————
7) 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. 
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6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a usta-
wy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên. zm.8)),
je˝eli jest ono wymagane;

7) w przypadku obiektów zak∏adów górniczych oraz
obiektów usytuowanych 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,
postanowienie o uzgodnieniu z organem admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, o którym mo-
wa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, projektowanych rozwiàzaƒ
w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budow-
lanych projektowanych od strony dróg, ulic,
placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, li-
nii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia tere-
nu, wyprowadzonych poza granice terenu
zamkni´tego, portów morskich i przystani mor-
skich, a tak˝e pod∏àczeƒ tych obiektów do sieci
u˝ytku publicznego;

8) opinie:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia — w od-
niesieniu do inwestycji lokalizowanych w miej-
scowoÊciach uzdrowiskowych, zgodnie z od-
r´bnymi przepisami,

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

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

d) dyrektora w∏aÊciwego regionalnego zarzàdu
gospodarki wodnej — w odniesieniu do inwe-
stycji obejmujàcych wykonanie urzàdzeƒ wod-
nych oraz w odniesieniu do wykonywania
obiektów budowlanych lub robót na obszarach
bezpoÊredniego zagro˝enia powodzià,

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

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

g) w∏aÊciwego zarzàdcy infrastruktury kolejowej
— w odniesieniu do linii kolejowej,

h) innych organów wymaganych przepisami
szczególnymi;

9) wymagane przepisami odr´bnymi decyzje ad-
ministracyjne.

2. W∏aÊciwy organ wydaje opinie, o których mowa
w ust. 1 pkt 8, na wniosek w∏aÊciwego zarzàdcy drogi,
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku o wydanie opinii. Niewydanie 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∏a-
Êciwych organów wymagane odr´bnymi przepisami.

4. Je˝eli realizacja inwestycji drogowej wymaga
wydania pozwolenia wodnoprawnego, odpowiednio
marsza∏ek województwa albo starosta wydajà to po-
zwolenie w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku o jego wydanie. W sprawach doty-
czàcych wydania pozwolenia wodnoprawnego 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.9)). Dla ustalenia stanu prawne-
go nieruchomoÊci, o których mowa w art. 132 ust. 2
pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wod-
ne, siedziby i adresy w∏aÊcicieli tych nieruchomoÊci
okreÊla si´ wed∏ug katastru nieruchomoÊci.

5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych
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 realizacj´ inwestycji drogowej wnios-
kodawcy, w∏aÊcicielom lub u˝ytkownikom wieczystym
nieruchomoÊci obj´tych wnioskiem o wydanie tej de-
cyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomoÊci,
a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, wo-
jewodom, na których obszarze w∏aÊciwoÊci znajduje
si´ cz´Êç nieruchomoÊci obj´tej wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej,
oraz zawiadamiajà pozosta∏e strony w drodze ob-
wieszczeƒ, odpowiednio w urz´dzie wojewódzkim lub
starostwie powiatowym, a tak˝e w urz´dach gmin w∏a-
Êciwych ze wzgl´du na przebieg drogi, na stronach in-
ternetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Dor´czenie
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieru-
chomoÊci jest skuteczne.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawie-
ra w szczególnoÊci:

1) oznaczenie nieruchomoÊci lub ich cz´Êci, obj´tych
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji drogowej, wed∏ug katastru nie-
ruchomoÊci;

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

7. W przypadku nieruchomoÊci o nieuregulowa-
nym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu do
dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w od-
niesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysy∏ajà
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, jedynie
wnioskodawcy. 

———————
8) 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, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1055.

———————
9) 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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8. Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
w∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczysty nie ˝yjà, a ich
spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

9. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 5, nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa bàdê jednostek samorzàdu terytorialnego,
obj´te wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj´ inwestycji drogowej, nie mogà byç przed-
miotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodar-
ce nieruchomoÊciami.

10. CzynnoÊç prawna dokonana z naruszeniem za-
kazu, o którym mowa w ust. 9, jest niewa˝na.

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

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

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

2) okreÊlenie linii rozgraniczajàcych teren;

3) warunki wynikajàce z potrzeb ochrony Êrodowi-
ska, ochrony zabytków i dóbr kultury wspó∏czes-
nej oraz potrzeb obronnoÊci paƒstwa;

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

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

6) oznaczenie nieruchomoÊci lub ich cz´Êci, wed∏ug
katastru nieruchomoÊci, które stajà si´ w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa lub w∏aÊciwej jednostki samo-
rzàdu terytorialnego;

7) zatwierdzenie projektu budowlanego;

8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczàce:

a) okreÊlenia szczególnych warunków zabezpie-
czenia terenu budowy i prowadzenia robót bu-
dowlanych,

b) okreÊlenia czasu u˝ytkowania tymczasowych
obiektów budowlanych,

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

d) okreÊlenia szczegó∏owych wymagaƒ dotyczà-
cych nadzoru na budowie,

e) obowiàzku dokonania przebudowy istniejàcej
sieci uzbrojenia terenu,

f) obowiàzku przebudowy dróg innych kategorii,

g) okreÊlenia ograniczeƒ w korzystaniu z nieru-
chomoÊci dla realizacji obowiàzków, o których
mowa w lit. e i f,

h) zezwolenia na wykonanie obowiàzków, o któ-
rych 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 nieruchomo-
Êciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên.
zm.10)) stosuje si´ odpowiednio.

3. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych
i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg
powiatowych i gminnych dor´czajà decyzj´ o zezwo-
leniu na realizacj´ inwestycji drogowej wnioskodaw-
cy oraz zawiadamiajà o jej wydaniu pozosta∏e strony
w drodze obwieszczeƒ, odpowiednio w urz´dzie woje-
wódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urz´-
dach gmin w∏aÊciwych ze wzgl´du na przebieg drogi,
na stronach internetowych tych gmin, a tak˝e w pra-
sie lokalnej. Ponadto wysy∏ajà zawiadomienie o wy-
daniu decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej dotychczasowemu w∏aÊcicielowi lub u˝yt-
kownikowi wieczystemu na adres wskazany w kata-
strze nieruchomoÊci. W przypadku, o którym mowa
w art. 11a ust. 2, zawiadomienie to wysy∏a si´ woje-
wodom, na których obszarze w∏aÊciwoÊci znajduje si´
cz´Êç nieruchomoÊci obj´tej wnioskiem o wydanie tej
decyzji. Dor´czenie zawiadomienia na adres wskaza-
ny w katastrze nieruchomoÊci jest skuteczne.

4. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizacj´ inwestycji drogowej zawiera informacj´
o miejscu, w którym strony mogà zapoznaç si´ z tre-
Êcià decyzji.

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

6. Przepisy ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio do
dor´czania i zawiadamiania stron o decyzji o zezwole-
niu na realizacj´ inwestycji drogowej wydanej przez
organ drugiej instancji.

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

1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez sta-
rost´;

2) minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej w przypadku
wydania decyzji przez wojewod´.

2. Odwo∏anie strony od decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji drogowej rozpatruje si´ w terminie
30 dni, a skarg´ do sàdu administracyjnego w termi-
nie dwóch miesi´cy.

3. W post´powaniu przed organem odwo∏awczym
oraz przed sàdem administracyjnym nie mo˝na uchy-
liç decyzji w ca∏oÊci ani stwierdziç jej niewa˝noÊci,
gdy wadà dotkni´ta jest tylko cz´Êç decyzji dotyczàca
odcinka drogi, nieruchomoÊci, dzia∏ki.

———————
10) 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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Art. 11h. 1. W przypadku gdy w∏aÊciwy organ nie
wyda decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej w terminie 90 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o wydanie takiej decyzji, organ wy˝szego stopnia wy-
mierza temu organowi, w drodze postanowienia, na
które przys∏uguje za˝alenie, kar´ w wysokoÊci 500 z∏
za ka˝dy dzieƒ zw∏oki. Wp∏ywy z kar stanowià dochód
bud˝etu paƒstwa.

2. Kar´ uiszcza si´ w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku nieuiszczenia 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 przewidzianych w przepisach prawa do
dokonania okreÊlonych czynnoÊci, okresów zawiesze-
nia post´powania oraz okresów opóênieƒ spowodo-
wanych z winy strony albo z przyczyn niezale˝nych od
organu.

Art. 11i. 1. W sprawach dotyczàcych zezwolenia
na realizacj´ inwestycji drogowej nieuregulowanych
w niniejszej ustawie stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
z wyjàtkiem art. 28 ust. 2. 

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

Art. 11j. Do nieruchomoÊci stanowiàcych rodzinne
ogrody dzia∏kowe obj´tych decyzjà o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji drogowej nie stosuje si´ art. 17—22
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600).

Rozdzia∏ 3

Nabywanie nieruchomoÊci pod drogi

Art. 12. 1.11) Decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji drogowej zatwierdza si´ podzia∏ nierucho-
moÊci. 

2.11) Linie rozgraniczajàce teren ustalone decyzjà
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej stano-
wià linie podzia∏u nieruchomoÊci. 

3.11) Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej stanowi podstaw´ do dokonania wpisów
w ksi´dze wieczystej i w katastrze nieruchomoÊci.

4.12) 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 odniesieniu do
dróg krajowych,

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

— z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji drogowej sta∏a si´ ostateczna. 

4a.13) Decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç odszkodowa-
nia za nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 4, wyda-
je organ, który wyda∏ decyzj´ o zezwoleniu na realiza-
cj´ inwestycji drogowej.

4b.13) Decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç odszkodowa-
nia wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogo-
wej sta∏a si´ ostateczna. 

4c.13) Je˝eli na nieruchomoÊci lub prawie u˝ytko-
wania wieczystego tej nieruchomoÊci zosta∏y ustano-
wione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w któ-
rym decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej sta∏a si´ ostateczna, prawa te wygasajà.

4d.13) Je˝eli przeznaczona na pasy drogowe nieru-
chomoÊç gruntowa stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa albo jednostki samorzàdu terytorialnego zosta∏a
oddana w u˝ytkowanie wieczyste, u˝ytkowanie to wy-
gasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji drogowej sta∏a si´ ostateczna. 

4e.13) Przepis ust. 4d stosuje si´ odpowiednio do
u˝ytkowania wieczystego nabytego w sposób inny ni˝
w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

4f.13) Odszkodowanie za nieruchomoÊci, o których
mowa w ust. 4, przys∏uguje dotychczasowym w∏aÊci-
cielom nieruchomoÊci, u˝ytkownikom wieczystym
nieruchomoÊci oraz osobom, którym przys∏uguje do
nieruchomoÊci ograniczone prawo rzeczowe. 

5.14) Do ustalenia wysokoÊci i wyp∏acenia odszko-
dowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o gospodarce nieruchomoÊciami,
z zastrze˝eniem art. 18. 

6.14) NieruchomoÊci, o których mowa w ust. 4,
mogà byç u˝ytkowane nieodp∏atnie przez dotych-
czasowych w∏aÊcicieli lub u˝ytkowników wieczystych
do up∏ywu terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2. 

Art. 13. 1. (uchylony).15)

2.16) W∏aÊciwy zarzàdca drogi mo˝e nabywaç
w imieniu i na rzecz Skarbu Paƒstwa, województwa,
powiatu albo gminy, nieruchomoÊci, w tym lokale
mieszkalne, poza pasami drogowymi w celu dokona-
nia ich zamiany na nieruchomoÊci po∏o˝one w pasach
drogowych lub wydzielania ich w tych pasach w po-
st´powaniu scaleniowo-wymiennym. 

———————
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3. 
12) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
13) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
14) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4
lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

15) Przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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3.16) W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4,
je˝eli przej´ta jest cz´Êç nieruchomoÊci, a pozosta∏a
cz´Êç nie nadaje si´ do prawid∏owego wykorzystania
na dotychczasowe cele, w∏aÊciwy zarzàdca drogi jest
obowiàzany do nabycia, na wniosek w∏aÊciciela lub
u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci, w imieniu
i na rzecz Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu
terytorialnego tej cz´Êci nieruchomoÊci.

Art. 14. (uchylony).17)

Art. 15. (uchylony).17)

Art. 16. 1. (uchylony).18)

2.19) Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej okreÊla termin odpowiednio wydania nieru-
chomoÊci lub wydania nieruchomoÊci i opró˝nienia
lokali oraz innych pomieszczeƒ. Termin ten nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 120 dni od dnia, w którym decyzja
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej sta∏a
si´ ostateczna. 

3.19) Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych z de-
cyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji. Egzekucj´ obowiàzku wynikajàcego
z decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogo-
wej przeprowadza si´ w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania wniosku w∏aÊciwego zarzàdcy drogi.

Art. 17.20) 1.21) Wojewoda w odniesieniu do dróg
krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesie-
niu do dróg powiatowych i gminnych nadajà decyzji
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci na wniosek w∏aÊciwe-
go zarzàdcy drogi, uzasadniony interesem spo∏ecz-
nym lub gospodarczym.

2. (uchylony).22)

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1:

1) (uchylony);23)

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

3) uprawnia do faktycznego obj´cia nieruchomoÊci
w posiadanie przez w∏aÊciwego zarzàdc´ drogi;

4)24) uprawnia do rozpocz´cia robót budowlanych.

4.25) W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 1, dotyczy nieruchomoÊci zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym zosta∏
wyodr´bniony lokal mieszkalny, w∏aÊciwy zarzàdca
drogi jest obowiàzany, w terminie faktycznego obj´cia
nieruchomoÊci w posiadanie, do wskazania lokalu za-
miennego, z zastrze˝eniem ust. 4a.

4a.26) W przypadku gdy faktyczne obj´cie nieru-
chomoÊci w posiadanie nast´puje po up∏ywie termi-
nu, o którym mowa w art. 16 ust. 2, w∏aÊciwy zarzàd-
ca drogi nie ma obowiàzku do wskazania lokalu za-
miennego.

4b.26) Osoba, której wskazano lokal zamienny, jest
obowiàzana do jego opró˝nienia najpóêniej w dniu
up∏ywu terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2.

5.27) Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych z de-
cyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucj´
obowiàzku wynikajàcego z tej decyzji przeprowadza
si´ w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w∏a-
Êciwego zarzàdcy drogi.

Art. 18. 1.28) WysokoÊç odszkodowania, o którym
mowa w art. 12 ust. 4a, ustala si´ wed∏ug stanu nieru-
chomoÊci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji drogowej przez organ I instancji
oraz wed∏ug jej wartoÊci z dnia, w którym nast´puje
ustalenie wysokoÊci odszkodowania.

1a.29) Je˝eli na nieruchomoÊciach, o których mo-
wa w art. 12 ust. 4, lub na prawie u˝ytkowania wieczy-
stego tych nieruchomoÊci sà ustanowione ograniczo-
ne prawa rzeczowe, wysokoÊç odszkodowania przy-
s∏ugujàcego dotychczasowemu w∏aÊcicielowi lub
u˝ytkownikowi wieczystemu zmniejsza si´ o kwot´
równà wartoÊci tych praw. 

1b.29) Suma wysokoÊci odszkodowania przys∏ugu-
jàcego dotychczasowemu w∏aÊcicielowi lub u˝ytkow-
nikowi wieczystemu, z wy∏àczeniem kwot, o których
mowa w ust. 1e i 1f, i wysokoÊci odszkodowania z ty-
tu∏u wygaÊni´cia ograniczonych praw rzeczowych
ustanowionych na tej nieruchomoÊci lub na prawie
u˝ytkowania wieczystego nie mo˝e przekroczyç war-
toÊci nieruchomoÊci lub wartoÊci prawa u˝ytkowania
wieczystego.

1c.29) Je˝eli na nieruchomoÊciach, o których mowa
w art. 12 ust. 4, lub na prawie u˝ytkowania wieczyste-
go tych nieruchomoÊci jest ustanowiona hipoteka, wy-
sokoÊç odszkodowania z tytu∏u wygaÊni´cia hipoteki
ustala si´ w wysokoÊci Êwiadczenia g∏ównego wierzy-
telnoÊci zabezpieczonej hipotekà, wraz z odsetkami za-
bezpieczonymi tà hipotekà. Odszkodowanie to podle-
ga zaliczeniu na sp∏at´ Êwiadczenia g∏ównego wierzy-
telnoÊci zabezpieczonej hipotekà wraz z odsetkami.

———————
17) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
18) Przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
22) Przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 3.
23) Przez art. 1 pkt 6 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mo-

wa w odnoÊniku 3.
24) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.

———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
26) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. f ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
29) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
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1d.29) Kwot´ odszkodowania z tytu∏u wygaÊni´cia
ograniczonych praw rzeczowych ustalonà na dzieƒ,
o którym mowa w ust. 1, wyp∏aca si´ osobom, którym
te prawa przys∏ugiwa∏y.

1e.29) W przypadku, w którym dotychczasowy w∏a-
Êciciel lub u˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci obj´-
tej decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej odpowiednio wyda t´ nieruchomoÊç lub wyda
nieruchomoÊç i opró˝ni lokal oraz inne pomieszczenia
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 ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej rygoru
natychmiastowej wykonalnoÊci albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwe-
stycji drogowej sta∏a si´ ostateczna

— wysokoÊç odszkodowania powi´ksza si´ o kwot´
równà 5 % wartoÊci nieruchomoÊci lub wartoÊci pra-
wa u˝ytkowania wieczystego.

1f.29) W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji drogowej dotyczy nieruchomoÊci
zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budyn-
kiem, w którym zosta∏ wyodr´bniony lokal mieszkalny,
wysokoÊç odszkodowania, o którym mowa w ust. 1,
przys∏ugujàcego dotychczasowemu w∏aÊcicielowi lub
u˝ytkownikowi wieczystemu zamieszka∏emu w tym
budynku albo lokalu, powi´ksza si´ o kwot´ 10 000 z∏
w odniesieniu do tej nieruchomoÊci.

2. (uchylony).30)

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

Art. 18a. (uchylony).31)

Art. 19. 1.32) Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji drogowej stanowi podstaw´ do wydania
przez wojewod´ albo starost´ decyzji o wygaÊni´ciu
trwa∏ego zarzàdu ustanowionego na nieruchomoÊci
przeznaczonej na pas drogowy, stanowiàcej w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu terytorial-
nego, z wyjàtkiem przypadków, gdy trwa∏y zarzàd jest
ustanowiony na rzecz w∏aÊciwego zarzàdcy drogi albo
samorzàdowej jednostki organizacyjnej. Przepis art. 17
stosuje si´ odpowiednio.

2.32) Je˝eli przeznaczona na pasy drogowe nieru-
chomoÊç stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa albo
jednostki samorzàdu terytorialnego zosta∏a uprzednio
wydzier˝awiona, wynaj´ta lub u˝yczona, decyzja o ze-

zwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej stanowi
podstaw´ do wypowiedzenia przez w∏aÊciwego za-
rzàdc´ drogi umowy dzier˝awy, najmu lub u˝yczenia
ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione
na skutek rozwiàzania umowy przys∏uguje odszkodo-
wanie.

3. (uchylony).33)

4. (uchylony).33)

5. (uchylony).33)

Art. 20. 1.34) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad albo samorzàdowa jednostka organizacyj-
na otrzymujà z mocy prawa, nieodp∏atnie, w trwa∏y
zarzàd odpowiednio nieruchomoÊci stanowiàce w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu tery-
torialnego, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
na realizacj´ inwestycji drogowej dotyczàca tych nie-
ruchomoÊci sta∏a si´ ostateczna, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2.34) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad albo samorzàdowa jednostka organizacyjna
otrzymujà z mocy prawa, nieodp∏atnie, w trwa∏y za-
rzàd odpowiednio nieruchomoÊci stanowiàce w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu tery-
torialnego, o których mowa w art. 19, odpowiednio
z dniem wygaÊni´cia trwa∏ego zarzàdu albo rozwiàza-
nia umów: dzier˝awy, najmu lub u˝yczenia.

3.34) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad albo w∏aÊciwy zarzàd drogi otrzymujà z mocy
prawa, nieodp∏atnie, w trwa∏y zarzàd odpowiednio
nieruchomoÊci nabyte na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
albo jednostki samorzàdu terytorialnego na cele bu-
dowy dróg, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
na realizacj´ inwestycji drogowej sta∏a si´ ostateczna.

4.35) Ustanowienie trwa∏ego zarzàdu, o którym
mowa w ust. 1 i 2, stwierdzajà wojewoda w odniesie-
niu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta
w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych
w drodze decyzji.

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

6.36) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad oraz zarzàd drogi sà zwolnione z op∏at rocznych
z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu za nieruchomoÊci, o których
mowa w ust. 1—3, tak˝e w przypadku odp∏atnego
udost´pnienia tych nieruchomoÊci koncesjonariu-
szom lub innym podmiotom realizujàcym zadania
w zakresie inwestycji drogowych, w tym prac budow-
lanych i utrzymaniowych.

———————
30) Przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
31) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1; uchylony przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
33) Przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 3.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 20a.37) 1. W przypadku gdy inwestycja drogo-
wa wymaga przejÊcia przez tereny wód p∏ynàcych
bàdê tereny linii kolejowej, w∏aÊciwy zarzàdca drogi
jest uprawniony do nieodp∏atnego zaj´cia tego terenu
na czas realizacji tej inwestycji. 

2. W∏aÊciwy zarzàdca drogi nie póêniej ni˝ w termi-
nie 30 dni przed planowanym zaj´ciem terenu, o któ-
rym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego
porozumienia z zarzàdcà infrastruktury kolejowej lub
z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,
zakres, warunki i termin zaj´cia tego terenu.

3. W przypadku gdy decyzji o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji drogowej zosta∏ nadany rygor na-
tychmiastowej wykonalnoÊci, porozumienie, o któ-
rym mowa w ust. 2, zawiera si´ niezw∏ocznie.

4. Za szkody powsta∏e w wyniku dzia∏aƒ, o których
mowa w ust. 1, przys∏uguje odszkodowanie ustalane
na zasadach wynikajàcych z Kodeksu cywilnego.

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

Art. 20b.37) 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.38)), sà
obowiàzane do dokonania nieodp∏atnie, z zastrze˝e-
niem ust. 3, wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzàt-
ni´cia w terminie ustalonym w odr´bnym porozumie-
niu mi´dzy Lasami Paƒstwowymi a w∏aÊciwym za-
rzàdcà drogi.

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

3. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku
do 20 lat oraz ich uprzàtni´cia ponosi w∏aÊciwy za-
rzàdca drogi.

Art. 21.39) 1. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´-
tych decyzjami o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej nie stosuje si´ przepisów o ochronie grun-
tów rolnych i leÊnych. 

2. Do usuwania drzew i krzewów znajdujàcych si´
na nieruchomoÊciach obj´tych decyzjà o zezwoleniu
na realizacj´ inwestycji drogowej, z wyjàtkiem drzew
i krzewów usuwanych z nieruchomoÊci wpisanej do
rejestru zabytków, nie stosuje si´ przepisów o ochro-
nie przyrody w zakresie obowiàzku uzyskiwania ze-
zwoleƒ na ich usuni´cie oraz op∏at z tym zwiàzanych.

Art. 22. 1.40) Koszty nabycia nieruchomoÊci pod
drogi, w tym odszkodowania, finansowane sà na pod-
stawie przepisów o finansowaniu infrastruktury trans-
portu làdowego, przepisów o drogach publicznych
oraz przepisów o autostradach p∏atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym.

2.41) Zwalnia si´ z podatku od nieruchomoÊci grun-
ty i budynki wchodzàce w sk∏ad nieruchomoÊci prze-
znaczonych na budow´ dróg publicznych, nabytych,
po dniu 1 stycznia 2007 r., odpowiednio na w∏asnoÊç
lub w trwa∏y zarzàd: 

1) Skarbu Paƒstwa oraz przekazanych Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

2) w∏aÊciwych jednostek samorzàdu terytorialnego

— w trybie okreÊlonym w niniejszym rozdziale, od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu w którym nastàpi∏o nabycie, nie d∏u˝ej ni˝ przez
okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w od-
niesieniu do budynków.

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

Rozdzia∏ 4

Realizacja inwestycji drogowej

Art. 24. (uchylony).42)

Art. 25. (uchylony).43)

Art. 26. (uchylony).43)

Art. 27. (uchylony).43)

Art. 28. (uchylony).44)

Art. 29. (uchylony).44)

Art. 30. (uchylony).44)

Art. 31. 1.45) Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci osta-
tecznej decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej, je˝eli 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 inwestor roz-
poczà∏ budow´ drogi. Art. 158 § 2 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego stosuje si´ odpowiednio.

———————
37) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3.
38) 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, z 2007 r. Nr 59, poz. 405,
Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 163,
poz. 1011. 

39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

———————
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 ustawy z dnia

16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury trans-
portu làdowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.

42) Przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
43) Przez art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie

ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 28 lipca 2005 r.

44) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
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2.45) W przypadku uwzgl´dnienia skargi na decy-
zj´ o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej,
której nadano rygor natychmiastowej wykonalnoÊci,
sàd administracyjny po up∏ywie 14 dni od dnia rozpo-
cz´cia budowy drogi mo˝e stwierdziç jedynie, ˝e de-
cyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych
w art. 145 lub 156 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego.

3. (uchylony).46)

Art. 32. 1.47) Wojewoda w odniesieniu do dróg kra-
jowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu
do dróg powiatowych i gminnych wydajà decyzj´
o pozwoleniu na u˝ytkowanie drogi na zasadach
i w trybie przepisów Prawa budowlanego, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2.48) W przypadku decyzji o zezwoleniu na realiza-
cj´ inwestycji drogowej wydanej dla drogi posiada-
jàcej co najmniej dwie jezdnie, przy czym ka˝dà
z nich przeznaczonà dla jednego kierunku ruchu, wo-
jewoda w odniesieniu do dróg krajowych i woje-
wódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg po-
wiatowych i gminnych, na wniosek inwestora, wyda-
jà decyzj´ o pozwoleniu na u˝ytkowanie w odniesie-
niu do jezdni lub jej odcinka, na którym zakoƒczono
budow´.

3.48) Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
drogowych obiektów in˝ynierskich, obj´tych decyzjà
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej.

Art. 33. (uchylony).49)

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 34—40. (pomini´te).50)

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe 

Art. 41. 1. Wskazania lokalizacyjne udzielone do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy pozostajà w mocy w za-
kresie 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. 

3.51) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu wydane do dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, a dotyczàce dróg obj´tych niniejszà ustawà, pozo-
stajà w mocy do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba ˝e
uprawniony podmiot z∏o˝y przed up∏ywem tego ter-
minu wniosek o wydanie zezwolenia na realizacj´ in-
westycji drogowej 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 wnios-
ku o ich udzielenie mo˝e byç wykorzystana do wnios-
ku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 

Art. 43. 1.52) 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 niniejszej ustawy pozo-
stajà w mocy.

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

Art. 44.53) W okresie obowiàzywania niniejszej
ustawy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nie-
ruchomoÊci pod autostrady nie stosuje si´ art. 21—37
ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach
p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên. zm.54)).

Art. 45.55) 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.56)

2. Przepisy rozdzia∏ów 1—5 tracà moc z dniem
31 grudnia 2020 r.

———————
46) Przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
49) Przez art. 7 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 43.
50) Zamieszczone w obwieszczeniu.

———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia

14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach
p∏atnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217,
poz. 2124), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

54) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666.

55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

56) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 10 maja 2003 r.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Za∏àcznik nr 1 (uchylony).57)

Za∏àcznik nr 2 (uchylony).57)

———————
57) Przez art. 7 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 43.


