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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady i warunki przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie lotnisk u˝ytku publicznego przez
zak∏adajàcych lotniska, zarzàdzajàcych lotniskami,
a tak˝e Polskà Agencj´ ˚eglugi Powietrznej;

2) zasady nabywania nieruchomoÊci pod inwesty-
cje w zakresie lotnisk u˝ytku publicznego przez
zak∏adajàcych lotniska, zarzàdzajàcych takimi lot-
niskami, a tak˝e Polskà Agencj´ ˚eglugi Po-
wietrznej;

3) organy w∏aÊciwe w sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2.

2. Przepisów ustawy, z wy∏àczeniem rozdzia∏ów 1
i 2, nie stosuje si´ do nieruchomoÊci, o których mowa
w art. 4e—4h, art. 18 ust. 1 i 4a i art. 25c ustawy z dnia
30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏ad-
nikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711,
z póên. zm.2)) oraz art. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji
Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901). 

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do lotnisk
u˝ytku publicznego wymienionych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
2007 r. o przygotowaniu fina∏owego turnieju Mi-
strzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012
(Dz. U. Nr 173, poz. 1219, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) lotnisko u˝ytku publicznego — lotnisko u˝ytku
publicznego w rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy

z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U.
z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên. zm.3));

2) zak∏adajàcy lotnisko — zak∏adajàcego lotnisko
u˝ytku publicznego w rozumieniu art. 55 ust. 2
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

3) zarzàdzajàcy lotniskiem — zarzàdzajàcego lotni-
skiem u˝ytku publicznego w rozumieniu art. 59
ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

4) w∏aÊciwa gmina — gmin´ w∏aÊciwà ze wzgl´du na
po∏o˝enie lotniska u˝ytku publicznego;

5) prasa lokalna — pras´, która skierowana jest do
adresatów zamieszka∏ych na okreÊlonym obsza-
rze, w szczególnoÊci obszarze w∏aÊciwej gminy;

6) w∏aÊciwy wojewoda — wojewod´ w∏aÊciwego ze
wzgl´du na po∏o˝enie lotniska u˝ytku publicznego;

7) inwestycja w zakresie lotniska u˝ytku publicznego
— budow´, przebudow´ lub rozbudow´ lotniska
u˝ytku publicznego lub urzàdzeƒ i obiektów do ob-
s∏ugi ruchu lotniczego;

8) urzàdzenia i obiekty do obs∏ugi ruchu lotniczego
— urzàdzenia i obiekty s∏u˝àce do realizacji przez
Polskà Agencj´ ˚eglugi Powietrznej zadaƒ w za-
kresie zapewnienia s∏u˝b ˝eglugi powietrznej, za-
rzàdzania przestrzenià powietrznà oraz zarzàdza-
nia przep∏ywem ruchu lotniczego, a tak˝e lotnicze
urzàdzenia naziemne zarzàdzajàcego lotniskiem.

Rozdzia∏ 2

Post´powanie poprzedzajàce rozpocz´cie
robót budowlanych 

Art. 3. W∏aÊciwy wojewoda wydaje decyzj´ o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska
u˝ytku publicznego nie póêniej ni˝ w terminie 3 mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia wniosku przez zak∏adajàcego
lotnisko, zarzàdzajàcego lotniskiem lub Polskà Agen-
cj´ ˚eglugi Powietrznej.

Art. 4. Wniosek, o którym mowa w art. 3, mo˝na
z∏o˝yç nie póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia 2015 r.

Art. 5. 1. Wnioskodawca sk∏ada wniosek, o którym
mowa w art. 3, po uzyskaniu opinii w∏aÊciwych miej-
scowo zarzàdu województwa, zarzàdu powiatu oraz
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

340

USTAWA

z dnia 12 lutego 2009 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u˝ytku publicznego1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, ustaw´ z dnia 19 paêdzierni-
ka 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoÊciami, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r.
— Prawo lotnicze i ustaw´ z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141,
poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 901 i Nr 227, poz. 1505. 

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625,
Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia zwrócenia si´ przez wnios-
kodawc´ o jej wyra˝enie, traktuje si´ jako brak za-
strze˝eƒ do wniosku.

Art. 6. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 3, za-
∏àcza si´:

1) map´ w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiajàcà
projektowany obszar lotniska, z zaznaczeniem te-
renu niezb´dnego dla obiektów budowlanych,
oraz istniejàce uzbrojenie terenu;

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

3) oznaczenie nieruchomoÊci podlegajàcych wykupie-
niu przez Skarb Paƒstwa albo jednostk´ samorzàdu
terytorialnego w trybie przepisów rozdzia∏u 3
— je˝eli na projektowanym obszarze lotniska,
o którym mowa w pkt 1, znajdujà si´ nieruchomo-
Êci nieb´dàce w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, zak∏adajàcego
lotnisko albo zarzàdzajàcego lotniskiem;

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.4)),
aktualnym na dzieƒ opracowania projektu;

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.5)),
je˝eli jest ono wymagane;

7) decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 paêdzier-
nika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏y-
wania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
i Nr 227, poz. 1505);

8) promes´ zezwolenia na za∏o˝enie lotniska, o której
mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. —
Prawo lotnicze — w przypadku inwestycji w zakre-
sie lotniska u˝ytku publicznego obejmujàcej budo-
w´ lotniska u˝ytku publicznego; 

9) opinie:

a) Ministra Obrony Narodowej w zakresie realiza-
cji potrzeb obronnych paƒstwa,

b) Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego,

c) Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej dotyczàcà
prognozy, rodzaju i wielkoÊci ruchu pasa˝er-
skiego i towarowego z tego lotniska, organizacji
ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze
wskazaniem wp∏ywu na ruch prowadzony z ist-
niejàcych sàsiednich lotnisk, a tak˝e odnoÊnie
do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania
s∏u˝b ˝eglugi powietrznej — w przypadku, gdy
wnioskodawcà jest zak∏adajàcy lotnisko lub za-
rzàdzajàcy lotniskiem,

d) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia —
w odniesieniu do lotnisk u˝ytku publicznego lo-
kalizowanych w miejscowoÊciach uzdrowisko-
wych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko-
wej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921)
oraz lotnisk u˝ytkowanych przez Samodzielny
Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej „Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe”,

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

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

g) 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,

h) dyrektora w∏aÊciwej regionalnej dyrekcji Lasów
Paƒstwowych — w odniesieniu do nierucho-
moÊci leÊnych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, b´dàcych w zarzàdzie Lasów Paƒ-
stwowych,

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

j) w∏aÊciwego zarzàdcy infrastruktury kolejowej
— w odniesieniu do linii kolejowej;

10) informacj´ dotyczàcà prognozy, rodzaju i wielko-
Êci ruchu pasa˝erskiego i towarowego z tego lot-
niska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku
i w jego rejonie ze wskazaniem wp∏ywu na ruch
prowadzony z istniejàcych sàsiednich lotnisk,
a tak˝e odnoÊnie do rodzaju, sposobu i kosztów
zapewniania s∏u˝b ˝eglugi powietrznej — w przy-
padku, gdy wnioskodawcà jest Polska Agencja
˚eglugi Powietrznej;

11) wymagane przepisami odr´bnymi decyzje admi-
nistracyjne.

2. W przypadku inwestycji w zakresie lotniska
u˝ytku publicznego obejmujàcej przebudow´ lub roz-
budow´ lotniska u˝ytku publicznego lub urzàdzeƒ
i obiektów do obs∏ugi ruchu lotniczego niewykracza-
jàcej poza zakres zezwolenia na za∏o˝enie lotniska,
o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze, ust. 1 pkt 9 nie stosuje si´.

———————
4) 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 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227,
Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

5) 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. 
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3. W∏aÊciwe organy wydajà opinie, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 9, na wniosek w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
Niewydanie opinii w tym terminie traktuje si´ jako
brak zastrze˝eƒ do wniosku.

4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, zast´pu-
jà uzgodnienia, pozwolenia, opinie bàdê stanowiska
w∏aÊciwych organów wymagane odr´bnymi przepi-
sami.

5. Je˝eli realizacja inwestycji w zakresie lotniska
u˝ytku publicznego wymaga wydania pozwolenia
wodnoprawnego, marsza∏ek województwa wydaje to
pozwolenie w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku o jego wydanie. W sprawach
dotyczàcych wydania pozwolenia wodnoprawnego
nie stosuje si´ art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z póên. zm.6)). 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.

Art. 7. 1. W∏aÊciwy wojewoda wysy∏a zawiadomie-
nie o wszcz´ciu post´powania w sprawie wydania de-
cyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie
lotniska u˝ytku publicznego wnioskodawcy, w∏aÊcicie-
lom lub u˝ytkownikom wieczystym nieruchomoÊci
obj´tych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres
wskazany w katastrze nieruchomoÊci oraz zawiada-
mia pozosta∏e strony o wszcz´ciu tego post´powania
w drodze obwieszczenia, w urz´dzie wojewódzkim,
a tak˝e w urz´dzie w∏aÊciwej gminy, na stronie inter-
netowej tej gminy i w prasie lokalnej. Dor´czenie za-
wiadomienia na adres wskazany w katastrze nieru-
chomoÊci jest skuteczne.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra w szczególnoÊci:

1) oznaczenie nieruchomoÊci lub ich cz´Êci, obj´tych
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku
publicznego, wed∏ug katastru nieruchomoÊci;

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

3. W przypadku nieruchomoÊci o nieuregulowa-
nym stanie prawnym w∏aÊciwy wojewoda wysy∏a za-
wiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jedynie wnios-
kodawcy. 

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
w∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczysty nie ˝yjà, a ich
spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

5. Z dniem dor´czenia zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 1, nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa bàdê jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, obj´te wnioskiem o wydanie decyzji o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska
u˝ytku publicznego, nie mogà byç przedmiotem ob-
rotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-
chomoÊciami.

6. CzynnoÊç prawna dokonana z naruszeniem za-
kazu, o którym mowa w ust. 5, jest niewa˝na.

Art. 8. 1. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwe-
stycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego okreÊla:

1) wymagania dotyczàce powiàzania lotniska z dro-
gami publicznymi, z okreÊleniem ich kategorii;

2) okreÊlenie linii rozgraniczajàcych teren;

3) warunki wynikajàce z potrzeb ochrony Êrodowi-
ska, ochrony dóbr kultury oraz potrzeb obronnoÊci
paƒstwa;

4) wymagania dotyczàce ochrony uzasadnionych
interesów osób trzecich;

5) zatwierdzenie podzia∏u nieruchomoÊci, o którym
mowa w art. 9 ust. 1;

6) termin wydania nieruchomoÊci lub opró˝nienia
lokali i innych pomieszczeƒ; termin ten nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 30 dni od dnia, w którym decyzja
o zezwoleniu sta∏a si´ ostateczna;

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,

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. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
w zakresie lotniska u˝ytku publicznego okreÊla rów-
nie˝ oznaczenie nieruchomoÊci lub ich cz´Êci, wed∏ug
katastru nieruchomoÊci.

———————
6) 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, 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505.
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3. 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.7))
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 9. 1. Decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwe-
stycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego zatwier-
dza si´ projekt podzia∏u nieruchomoÊci.

2. Linie rozgraniczajàce teren ustalone w decyzji
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotni-
ska u˝ytku publicznego stanowià linie podzia∏u nieru-
chomoÊci.

3. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
w zakresie lotniska u˝ytku publicznego stanowi pod-
staw´ do dokonania wpisów w ksi´dze wieczystej
i w katastrze nieruchomoÊci.

Art. 10. Do dor´czania i zawiadamiania stron o de-
cyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie
lotniska u˝ytku publicznego, w tym równie˝ wydanej
przez organ wy˝szego stopnia, przepisy art. 7 ust. 1, 3
i 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 11. 1. W przypadku gdy w∏aÊciwy wojewoda
nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
w zakresie lotniska u˝ytku publicznego w terminie
95 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o wydanie takiej de-
cyzji, organ wy˝szego stopnia wymierza w∏aÊciwemu
wojewodzie, w drodze postanowienia, na które przy-
s∏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
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954, z póên. zm.8)).

3. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza
si´ terminów przewidzianych w przepisach odr´b-
nych do dokonania okreÊlonych czynnoÊci, okresów
zawieszenia post´powania oraz okresów opóênieƒ
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn nieza-
le˝nych od organu.

Art. 12. 1. Od decyzji o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego stro-
nie s∏u˝y odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej.

2. Odwo∏anie strony od decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publicz-
nego rozpatruje si´ w terminie 30 dni, a skarg´ do sà-
du administracyjnego w terminie dwóch miesi´cy.

3. W post´powaniu odwo∏awczym oraz przed sà-
dem administracyjnym nie mo˝na uchyliç decyzji
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotni-
ska u˝ytku publicznego w ca∏oÊci ani stwierdziç jej
niewa˝noÊci, gdy wadà dotkni´ta jest tylko cz´Êç de-
cyzji dotyczàca nieruchomoÊci lub dzia∏ki.

Art. 13. 1. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci ostatecz-
nej decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w za-
kresie lotniska u˝ytku publicznego, 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 jednoczeÊnie rozpocz´to realizacj´ inwe-
stycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego. Art. 158
§ 2 Kodeksu post´powania administracyjnego stosu-
je si´ odpowiednio.

2. W przypadku uwzgl´dnienia skargi na decyzj´
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotni-
ska u˝ytku publicznego, której nadano rygor natych-
miastowej wykonalnoÊci, sàd administracyjny po
up∏ywie 14 dni od dnia rozpocz´cia budowy lotniska
u˝ytku publicznego mo˝e stwierdziç jedynie, ˝e decy-
zja narusza prawo z przyczyn okreÊlonych w art. 145
lub 156 Kodeksu post´powania administracyjnego.

Art. 14. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realiza-
cj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego
jest równoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwolenia
na budow´ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a tak˝e decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami.

Art. 15. 1. Lasy Paƒstwowe, zarzàdzajàce, na pod-
stawie ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póên. zm.9)), nieru-
chomoÊciami w stosunku do których wydano decyzj´
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotni-
ska u˝ytku publicznego, sà obowiàzane do dokonania
nieodp∏atnie, z zastrze˝eniem ust. 3, wycinki drzew
i krzewów oraz ich uprzàtni´cia w terminie ustalonym
w odr´bnym porozumieniu albo umowie mi´dzy La-
sami Paƒstwowymi a zak∏adajàcym lotnisko, o którym
mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze, zarzàdzajàcym takim lotni-
skiem, o którym mowa w art. 174 ust. 2 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze lub Polskà
Agencjà ˚eglugi Powietrznej.

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

———————
7) 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, z 2008 r. Nr 59,
poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i Nr 42, poz. 335.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r.
Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243
i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 39, poz. 308. 

———————
9) 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, z 2008 r. Nr 163,
poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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3. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do
20 lat oraz ich uprzàtni´cia ponosi zak∏adajàcy lotni-
sko u˝ytku publicznego, o którym mowa w art. 55
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze, zarzàdzajàcy takim lotniskiem, o którym mo-
wa w art. 174 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze lub Polska Agencja ˚eglugi
Powietrznej.

Art. 16. Do usuwania drzew i krzewów znajdujà-
cych si´ na nieruchomoÊciach obj´tych decyzjà o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska
u˝ytku publicznego wydanà na rzecz zak∏adajàcego
lotnisko, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zarzàdzajà-
cego takim lotniskiem, o którym mowa w art. 174
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze lub Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej,
z wyjàtkiem drzew i krzewów usuwanych z nierucho-
moÊci wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje si´
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póên. zm.10))
w zakresie obowiàzku uzyskiwania zezwoleƒ na ich
usuni´cie oraz op∏at z tym zwiàzanych.

Art. 17. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´tych de-
cyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie
lotniska u˝ytku publicznego nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-
nych i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266,
z póên. zm.11)).

Art. 18. 1. Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych
z decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w za-
kresie lotniska u˝ytku publicznego stosuje si´ przepi-
sy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

2. Egzekucj´ obowiàzku wynikajàcego z decyzji
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotni-
ska u˝ytku publicznego przeprowadza si´ w terminie
45 dni od dnia otrzymania wniosku.

Art. 19. 1. W sprawach dotyczàcych decyzji o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska
u˝ytku publicznego nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,
z póên. zm.12)). 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym roz-
dziale do post´powania w sprawie decyzji o zezwoleniu
na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku
publicznego stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.13)).

Rozdzia∏ 3

Nabywanie nieruchomoÊci pod niektóre 
inwestycje w zakresie lotnisk u˝ytku publicznego

Art. 20. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami.

Art. 21. Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku
publicznego sta∏a si´ ostateczna, za odszkodowaniem
ustalonym w odr´bnej decyzji, o której mowa
w art. 22, nieruchomoÊci, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 3, stajà si´ z mocy prawa w∏asnoÊcià Skar-
bu Paƒstwa albo w∏aÊciwej jednostki samorzàdu tery-
torialnego — w przypadku, gdy zak∏adajàcym lotnisko
albo zarzàdzajàcym lotniskiem jest organ tej jednost-
ki samorzàdu terytorialnego albo jej samorzàdowa
jednostka organizacyjna.

Art. 22. 1. Decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç odszkodo-
wania za nieruchomoÊci, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 3, wydaje w∏aÊciwy wojewoda.

2. Decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç odszkodowania
wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia, w którym decy-
zja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie
lotniska u˝ytku publicznego sta∏a si´ ostateczna. 

3. Je˝eli na nieruchomoÊci lub prawie u˝ytkowa-
nia wieczystego tej nieruchomoÊci zosta∏y ustanowio-
ne ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym
decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakre-
sie lotniska u˝ytku publicznego sta∏a si´ ostateczna,
prawa te wygasajà.

4. Je˝eli przeznaczona na lotnisko u˝ytku publicz-
nego nieruchomoÊç gruntowa stanowiàca w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu terytorial-
nego zosta∏a oddana w u˝ytkowanie wieczyste, u˝yt-
kowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska
u˝ytku publicznego sta∏a si´ ostateczna. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do u˝yt-
kowania wieczystego nabytego w sposób inny ni˝
w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

6. Odszkodowanie za nieruchomoÊci, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, przys∏uguje dotychczaso-
wym w∏aÊcicielom nieruchomoÊci, u˝ytkownikom
wieczystym nieruchomoÊci oraz osobom, którym
przys∏uguje do nieruchomoÊci ograniczone prawo
rzeczowe.

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286,
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201,
poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r.
Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541
i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 3. 

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539. 
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Art. 23. 1. WysokoÊç odszkodowania, o którym
mowa w art. 21, ustala si´ wed∏ug stanu nieruchomo-
Êci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj´
inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego
przez w∏aÊciwego wojewod´ oraz wed∏ug jej wartoÊci
z dnia, w którym nast´puje ustalenie wysokoÊci od-
szkodowania. Do ustalenia wartoÊci nieruchomoÊci
majà zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami. W odniesieniu do lokali mieszkalnych ustalo-
na wartoÊç odszkodowania nie mo˝e pogorszyç wa-
runków mieszkaniowych dotychczasowego w∏aÊci-
ciela.

2. Je˝eli na nieruchomoÊciach, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 3, lub na prawie u˝ytkowania wie-
czystego tych nieruchomoÊci sà ustanowione ograni-
czone prawa rzeczowe, wysokoÊç odszkodowania
przys∏ugujàcego dotychczasowemu w∏aÊcicielowi lub
u˝ytkownikowi wieczystemu zmniejsza si´ o kwot´
równà wartoÊci tych praw. 

3. Suma wysokoÊci odszkodowania przys∏ugujà-
cego dotychczasowemu w∏aÊcicielowi lub u˝ytkowni-
kowi wieczystemu, z wy∏àczeniem kwot, o których
mowa w ust. 6 i 7, i wysokoÊci odszkodowania z tytu-
∏u wygaÊni´cia ograniczonych praw rzeczowych usta-
nowionych na tej nieruchomoÊci lub na prawie u˝yt-
kowania wieczystego nie mo˝e przekroczyç wartoÊci
nieruchomoÊci lub wartoÊci prawa u˝ytkowania wie-
czystego.

4. Je˝eli na nieruchomoÊciach, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 3, lub na prawie u˝ytkowania wie-
czystego tych nieruchomoÊci jest ustanowiona hipo-
teka, wysokoÊç odszkodowania z tytu∏u wygaÊni´cia
hipoteki ustala si´ w wysokoÊci Êwiadczenia g∏ówne-
go wierzytelnoÊci zabezpieczonej hipotekà, wraz z od-
setkami zabezpieczonymi tà hipotekà. Odszkodowa-
nie to podlega zaliczeniu na sp∏at´ Êwiadczenia g∏ów-
nego wierzytelnoÊci zabezpieczonej hipotekà wraz
z odsetkami. 

5. 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.

6. W przypadku, w którym dotychczasowy w∏aÊci-
ciel lub u˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci obj´tej
decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakre-
sie lotniska u˝ytku publicznego zawar∏ umow´, o któ-
rej mowa w art. 24, wysokoÊç odszkodowania po-
wi´ksza si´ o kwot´ równà 5 % wartoÊci nieruchomo-
Êci lub wartoÊci prawa u˝ytkowania wieczystego.

7. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publiczne-
go dotyczy nieruchomoÊci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym albo budynkiem, w którym zosta∏ wy-
dzielony lokal mieszkalny, wysokoÊç odszkodowania,
o którym mowa w ust. 1, przys∏ugujàcego dotychcza-
sowemu w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi wieczyste-
mu zamieszka∏emu w tym budynku albo lokalu, po-
wi´ksza si´ o kwot´ 10 000 z∏ w odniesieniu do tej nie-
ruchomoÊci, je˝eli zawar∏ umow´, o której mowa
w art. 24.

Art. 24. 1. Wojewoda mo˝e nabyç od dotychczaso-
wego w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczystego nieru-
chomoÊç obj´tà decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego
w drodze umowy, zawartej nie póêniej ni˝ w terminie
7 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publiczne-
go sta∏a si´ ostateczna. W takim przypadku decyzji
ustalajàcej wysokoÊç odszkodowania za nierucho-
moÊç obj´tà tà umowà nie wydaje si´.

2. Do ustalenia wysokoÊci odszkodowania wyp∏a-
canego na podstawie umowy stosuje si´ przepisy
art. 22 ust. 3—6 i art. 23, je˝eli umowa nie stanowi ina-
czej.

Art. 25. 1. Zak∏adajàcy lotnisko u˝ytku publiczne-
go, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zarzàdzajàcy
takim lotniskiem, o którym mowa w art. 174 ust. 2
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotni-
cze lub Polska Agencja ˚eglugi Powietrznej mo˝e na-
bywaç w imieniu i na rzecz Skarbu Paƒstwa albo jed-
nostki samorzàdu terytorialnego — w przypadku, gdy
zak∏adajàcym lotnisko albo zarzàdzajàcym lotniskiem
jest organ tej jednostki samorzàdu terytorialnego albo
jej samorzàdowa jednostka organizacyjna, nierucho-
moÊci, w tym lokale mieszkalne, poza obszarem lotni-
ska w celu dokonania ich zamiany na nieruchomoÊci
po∏o˝one na tym obszarze lub wydzielania ich na tym
obszarze w post´powaniu scaleniowo-wymiennym.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 21, je˝eli
przej´ta jest cz´Êç nieruchomoÊci, a pozosta∏a cz´Êç
nie nadaje si´ do prawid∏owego wykorzystania na do-
tychczasowe cele, w∏aÊciwy wojewoda albo w∏aÊciwy
organ zarzàdzajàcy jednostki samorzàdu terytorialne-
go — w przypadku, gdy zak∏adajàcym lotnisko albo
zarzàdzajàcym lotniskiem jest organ tej jednostki
samorzàdu terytorialnego albo jej samorzàdowa jed-
nostka organizacyjna, jest obowiàzany do nabycia tej
cz´Êci nieruchomoÊci, na wniosek w∏aÊciciela lub
u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci, w imieniu
i na rzecz Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu
terytorialnego.

Art. 26. 1. W∏aÊciwy wojewoda nadaje decyzji o ze-
zwoleniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska
u˝ytku publicznego rygor natychmiastowej wykonal-
noÊci na wniosek zak∏adajàcego lotnisko, zarzàdzajà-
cego lotniskiem lub Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrz-
nej, uzasadniony interesem spo∏ecznym lub gos-
podarczym.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1:

1) uprawnia do rozpocz´cia robót budowlanych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane;

2) zobowiàzuje do niezw∏ocznego wydania nierucho-
moÊci, opró˝nienia lokali i innych pomieszczeƒ
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 4 miesiàce od dnia,
w którym decyzja ta sta∏a si´ ostateczna;

3) uprawnia do faktycznego obj´cia nieruchomoÊci
w posiadanie.
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3. W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 1, dotyczy nieruchomoÊci zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym, w∏aÊciwy wojewoda albo w∏aÊci-
wy organ zarzàdzajàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego — w przypadku, gdy zak∏adajàcym lotnisko
albo zarzàdzajàcym lotniskiem jest organ tej jednost-
ki samorzàdu terytorialnego albo jej samorzàdowa
jednostka organizacyjna jest obowiàzany, w terminie
faktycznego obj´cia nieruchomoÊci w posiadanie, do
wskazania lokalu zamiennego.

4. W przypadku gdy faktyczne obj´cie nierucho-
moÊci w posiadanie nast´puje po up∏ywie terminu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot, o którym mo-
wa w ust. 3, nie ma obowiàzku wskazania lokalu za-
miennego.

5. Osoba, której wskazano lokal zamienny, jest
obowiàzana do opró˝nienia lokalu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, najpóêniej w dniu up∏ywu terminu,
o którym mowa w tym przepisie.

Art. 27. 1. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwe-
stycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego stanowi
podstaw´ do wydania przez w∏aÊciwego wojewod´
decyzji o wygaÊni´ciu trwa∏ego zarzàdu ustanowione-
go na nieruchomoÊci przeznaczonej na inwestycj´
w zakresie lotniska u˝ytku publicznego, stanowiàcej
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu
terytorialnego, lub zarzàdu w odniesieniu do gruntów
w zarzàdzie Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego
Lasy Paƒstwowe, z wyjàtkiem przypadków, gdy trwa-
∏y zarzàd lub zarzàd jest ustanowiony na rzecz wnios-
kodawcy, o którym mowa w art. 3. Przepisy art. 18 sto-
suje si´ odpowiednio.

2. Je˝eli przeznaczona na lotnisko nieruchomoÊç
stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa albo jednostki
samorzàdu terytorialnego zosta∏a uprzednio wydzier-
˝awiona, oddana w u˝ytkowanie, wynaj´ta lub u˝yczo-
na, decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji w za-
kresie lotniska u˝ytku publicznego stanowi podstaw´
do wypowiedzenia umowy dzier˝awy, u˝ytkowania,
najmu lub u˝yczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Za straty poniesione na skutek rozwiàzania
umów, o których mowa w ust. 2, przys∏uguje odszko-
dowanie. 

4. Do ustalenia wysokoÊci odszkodowania stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 22 ust. 3—6 i art. 23.

Art. 28. 1. Zak∏adajàcy lotnisko u˝ytku publiczne-
go, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze oraz zarzàdza-
jàcy takim lotniskiem, o którym mowa w art. 174 ust. 2
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotni-
cze otrzymujà z mocy prawa, nieodp∏atnie, w trwa∏y
zarzàd nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa albo jednostki samorzàdu terytorialnego —
w przypadku, gdy zak∏adajàcym lotnisko albo zarzà-
dzajàcym lotniskiem jest organ tej jednostki samorzà-
du terytorialnego albo jej samorzàdowa jednostka or-
ganizacyjna:

1) z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publicz-
nego dotyczàca tych nieruchomoÊci sta∏a si´ osta-
teczna; 

2) odpowiednio z dniem: wygaÊni´cia lub rozwiàza-
nia prawa u˝ytkowania wieczystego, wygaÊni´cia
zarzàdu, rozwiàzania u˝ytkowania albo rozwiàza-
nia umów dzier˝awy, najmu lub u˝yczenia —
w przypadku nieruchomoÊci, o których mowa
w art. 27.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje si´ równie˝ w przy-
padku nieruchomoÊci, o których mowa w art. 25
ust. 2.

3. Ustanowienie trwa∏ego zarzàdu, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2, stwierdza w∏aÊciwy wojewoda w dro-
dze decyzji.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi pod-
staw´ wpisu do ksi´gi wieczystej.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zwolnio-
ny z op∏at rocznych z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu za nieru-
chomoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 29. Polska Agencja ˚eglugi Powietrznej otrzy-
muje z mocy prawa, nieodp∏atnie, w u˝ytkowanie wie-
czyste nieruchomoÊci, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 3, obj´te decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwe-
stycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego, wydanà
na wniosek Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej.

Art. 30. 1. Skarb Paƒstwa lub jednostka samorzà-
du terytorialnego sà obowiàzane zawrzeç z zak∏adajà-
cym lotnisko albo zarzàdzajàcym lotniskiem innymi
ni˝ wymienieni w art. 28 ust. 1 umow´ dzier˝awy na
okres nie krótszy ni˝ 30 lat, której przedmiotem sà nie-
ruchomoÊci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, ob-
j´te decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
w zakresie lotniska u˝ytku publicznego.

2. Czynsz dzier˝awny okreÊlony w umowie, o której
mowa w ust. 1, ustala si´ w wysokoÊci nie odbiegajà-
cej od typowych na obszarze danego województwa.

3. W umowie, o której mowa w ust. 1, zastrzega
si´ kar´ umownà w wysokoÊci iloczynu okresu, na
który zawierana jest umowa i rocznego czynszu dzier-
˝awnego na wypadek wykorzystywania przez dzier-
˝awc´ nieruchomoÊci obj´tej umowà na cele inne ni˝
lotnisko u˝ytku publicznego. Wykorzystywanie przez
dzier˝awc´ nieruchomoÊci obj´tej umowà na cele in-
ne ni˝ lotnisko u˝ytku publicznego skutkuje równie˝
jej niezw∏ocznym wypowiedzeniem.

4. Dzier˝awca ustanawia zabezpieczenie na rzecz
Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorial-
nego na wypadek koniecznoÊci zap∏aty kary umow-
nej, o której mowa w ust. 3, w postaci zabezpieczenia
rzeczowego na majàtku w∏asnym, weksla in blanco
lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, naruszajàca
przepisy ust. 2—4 jest niewa˝na.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio do
nieruchomoÊci obj´tych ostatecznà decyzjà o zezwo-
leniu na realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝yt-
ku publicznego, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego.
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Art. 31. 1. Koszty nabycia nieruchomoÊci na reali-
zacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publiczne-
go, w tym odszkodowania, sà finansowane ze Êrod-
ków Skarbu Paƒstwa.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, finansuje jed-
nostka samorzàdu terytorialnego w przypadku, gdy
zak∏adajàcym lotnisko albo zarzàdzajàcym lotniskiem
jest organ jednostki samorzàdu terytorialnego albo jej
samorzàdowa jednostka organizacyjna.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, w przypadku
inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego Pol-
skiej Agencji ˚eglugi Powietrznej pokrywa ta agencja.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i przepis koƒcowy

Art. 32. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póên. zm.14))
w art. 38a dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
nieruchomoÊci obj´tej decyzjà o zezwoleniu na
realizacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
lotnisk u˝ytku publicznego (Dz. U. Nr 42,
poz. 340) wydanà na rzecz podmiotu, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy z tym, ˝e usta-
nowienie trwa∏ego zarzàdu stwierdza wojewoda
w drodze decyzji.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skar-
bu Paƒstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100) w art. 24 po ust. 7b dodaje si´ ust. 7c
w brzmieniu:

„7c. Przepisy ust. 7 stosuje si´ odpowiednio do nie-
ruchomoÊci obj´tej decyzjà o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku pu-
blicznego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
lotnisk u˝ytku publicznego (Dz. U. Nr 42,
poz. 340) wydanym na rzecz podmiotu, o któ-
rym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie lotnisk u˝ytku publiczne-
go (Dz. U. Nr 42, poz. 340).”;

2) w art. 95 po pkt 6a dodaje si´ pkt 6b w brzmieniu:

„6b) wydzielenia cz´Êci nieruchomoÊci obj´tej de-
cyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
w zakresie lotniska u˝ytku publicznego w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
u˝ytku publicznego;”; 

3) w art. 109 w ust. 3 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) sprzeda˝ nieruchomoÊci nast´puje na cele re-
alizacji inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk u˝ytku publicznego.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên.
zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 55:

a) w ust. 3:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego dla terenu
lotniska oraz obszarów go otaczajàcych,
znajdujàcych si´ w strefie jego oddzia∏y-
wania, odpis decyzji o lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego albo odpis decyzji
o warunkach zagospodarowania terenu,
z zastrze˝eniem przepisów ustawy z dnia
12 lutego 2009 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk u˝ytku publicznego
(Dz. U. Nr 42, poz. 340);”,

— uchyla si´ pkt 10,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku lotniska u˝ytku publicznego do
wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnios-
kodawca jest obowiàzany do∏àczyç równie˝
odpis decyzji o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji w zakresie lotniska u˝ytku publicz-
nego, o której mowa w przepisach ustawy
z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk u˝ytku publicznego.”;

———————
14) 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, z 2008 r. Nr 163,
poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

15) 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, z 2008 r.
Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 42, poz. 335.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97,
poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180,
poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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2) w art. 56:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenie na za∏o˝enie lotniska mo˝e za-
wieraç warunek spe∏nienia przez wniosko-
dawc´ dodatkowych wymagaƒ okreÊlonych
w tym zezwoleniu, wià˝àcych si´ z eksplo-
atacjà lotniska.”;

3) w art. 57 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmie-
niu:

„1a. Do wniosku o wydanie promesy zezwolenia
wnioskodawca do∏àcza dokumenty okreÊlone
w art. 55 ust. 3 pkt 1—4 i 7—9.

1b. Wymagania okreÊlone w ust. 1a dotyczàce
art. 55 ust. 3 pkt 2 i 7 nie dotyczà inwestycji,
o których mowa w przepisach ustawy z dnia
12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie lotnisk u˝ytku publicznego.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 61:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) post´powania w sprawie wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10
i 14, je˝eli koniecznoÊç przeprowadzenia
oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko zosta∏a stwierdzona przez organ
w∏aÊciwy do wydania decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach oraz w przypadku,
o którym mowa w art. 88 ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko, stanowiàcà cz´Êç post´powa-
nia w sprawie wydania decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, przepro-
wadza regionalny dyrektor ochrony Êrodo-
wiska.”;

2) art. 67 otrzymuje brzmienie:

„Art. 67. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko, sporzàdzany w ramach
oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko stanowiàcej cz´Êç post´po-
wania w sprawie wydania decyzji, o któ-
rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, po-
winien:

1) zawieraç informacje, o których mowa
w art. 66, okreÊlone ze szczegó∏owo-
Êcià i dok∏adnoÊcià odpowiednio do
posiadanych danych wynikajàcych
z projektu budowlanego i innych in-
formacji uzyskanych po wydaniu de-
cyzji o Êrodowiskowych uwarunkowa-

niach i decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 2—9 i pkt 11—14,
je˝eli by∏y ju˝ dla danego przedsi´-
wzi´cia wydane;

2) okreÊlaç stopieƒ i sposób uwzgl´dnie-
nia wymagaƒ dotyczàcych ochrony
Êrodowiska, zawartych w decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
i decyzjach, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 2—9 i pkt 11—14, je˝eli by∏y
ju˝ dla danego przedsi´wzi´cia wyda-
ne.”;

3) w art. 72:

a) w ust. 1 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwesty-
cji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie lotnisk u˝ytku publicznego (Dz. U.
Nr 42, poz. 340).”,

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
do∏àcza si´ do wniosku o wydanie decyzji,
o których mowa w ust. 1.”,

c) ust. 5—7 otrzymujà brzmienie:

„5. W okresie, o którym mowa w ust. 3 i 4, dla
danego przedsi´wzi´cia wydaje si´ jednà
decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach. Jednà decyzj´ o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje si´ tak˝e w przy-
padku, gdy dla danego przedsi´wzi´cia jest
wymagane uzyskanie wi´cej ni˝ jednej z de-
cyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy
wnioskodawca uzyskuje odr´bnie decyzje
dla poszczególnych etapów realizacji przed-
si´wzi´cia.

6. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o któ-
rych mowa w ust. 1, dotyczàcych przedsi´-
wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, podaje do publicznej wiadomo-
Êci informacje o wydanej decyzji i o mo˝li-
woÊciach zapoznania si´ z jej treÊcià oraz
z dokumentacjà sprawy.

7. Je˝eli przedsi´wzi´cie, dla którego zosta∏a
wydana decyzja o Êrodowiskowych uwa-
runkowaniach, lub decyzje, o których mowa
w ust. 1, mo˝e znaczàco negatywnie od-
dzia∏ywaç na obszar Natura 2000 wyznaczo-
ny po dniu wydania tych decyzji, uprawnio-
ny podmiot powinien z∏o˝yç, w terminie ro-
ku od dnia wyznaczenia tego obszaru,
wniosek o wydanie decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach w zakresie oddzia-
∏ywania na obszar Natura 2000. Przepisy
ustawy o wydawaniu decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach stosuje si´ odpo-
wiednio, z wy∏àczeniem obowiàzku opinio-
wania przez organ, o którym mowa
w art. 78.”;
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4) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d Êrednik zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) przedsi´wzi´ç polegajàcych na realizacji inwe-
stycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lu-
tego 2009 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie lot-
nisk u˝ytku publicznego;”;

5) w art. 77:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zasi´ga opinii organu, o którym mowa
w art. 78, w przypadku przedsi´wzi´ç wy-
magajàcych decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1—3 i pkt 10—14.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawia stanowisko w sprawie koniecz-
noÊci przeprowadzenia oceny oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na Êrodowisko oraz po-
st´powania w sprawie transgranicznego od-
dzia∏ywania na Êrodowisko w ramach po-
st´powania w sprawie wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10
i 14.”,

c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
stwierdza koniecznoÊç przeprowadzenia oceny
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
w ramach post´powania w sprawie wydania
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,
10 i 14, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci na-
st´pujàce okolicznoÊci:”;

6) w art. 82:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wymagania dotyczàce ochrony Êrodowi-
ska konieczne do uwzgl´dnienia w doku-
mentacji wymaganej do wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1, w szcze-
gólnoÊci w projekcie budowlanym,
w przypadku decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14,”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przedstawia stanowisko w sprawie ko-
niecznoÊci przeprowadzenia oceny od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko oraz post´powania w sprawie trans-
granicznego oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko w ramach post´powania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14;”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
w∏aÊciwy organ stwierdza koniecznoÊç prze-
prowadzenia oceny oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko w ramach post´powa-
nia w sprawie wydania decyzji, o których mo-

wa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci nast´pujàce okoliczno-
Êci:”;

7) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. Decyzja o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach wià˝e organ wydajàcy decyzje,
o których mowa w art. 72 ust. 1.”;

8) w art. 88 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko w ramach post´powania w sprawie wyda-
nia decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,
10 i 14, przeprowadza si´ tak˝e:”; 

9) w art. 89:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po otrzymaniu raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko organ w∏a-
Êciwy do wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, wyst´puje do
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska z wnioskiem o uzgodnienie warunków
realizacji przedsi´wzi´cia.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14;”;

10) w art. 90:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do organu w∏aÊciwego do wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 lub
14, o zapewnienie mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏e-
czeƒstwa w trybie art. 33—36 i 38;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o któ-
rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14 prze-
kazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony
Êrodowiska zg∏oszone przez spo∏eczeƒstwo
uwagi i wnioski oraz protokó∏ z rozprawy ad-
ministracyjnej otwartej dla spo∏eczeƒstwa,
je˝eli by∏a przeprowadzona.”;

11) art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Art. 92. Postanowienie, o którym mowa w art. 90
ust. 1, wià˝e organ w∏aÊciwy do wydania
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10 i 14.”;

12) w art. 93:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„W∏aÊciwy organ wydaje decyzje, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, uwzgl´d-
niajàc warunki realizacji przedsi´wzi´cia okreÊ-
lone w:”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10 i 14, w∏aÊciwy organ mo˝e:”,
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c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10 i 14, w∏aÊciwy organ, w przypadku gdy
z oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko wynika potrzeba:”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli z oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´-
cia na Êrodowisko wynika, ˝e przedsi´wzi´-
cie mo˝e znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç
na obszar Natura 2000, organ w∏aÊciwy do
wydania decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, 10 i 14, odmawia zgody na reali-
zacj´ przedsi´wzi´cia, o ile nie zachodzà
przes∏anki, o których mowa w art. 34 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy.”;

13) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W analizie porealizacyjnej, o której mowa
w art. 93 ust. 2 pkt 2, dokonuje si´ porównania
ustaleƒ zawartych w raporcie o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko i w decyzjach,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14,
w szczególnoÊci ustaleƒ dotyczàcych przewi-
dywanego charakteru i zakresu oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko oraz planowa-
nych dzia∏aƒ zapobiegawczych z rzeczywistym
oddzia∏ywaniem przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko i dzia∏aniami podj´tymi dla jego ograni-
czenia.”;

14) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,
10 i 14, wymagajà uzasadnienia.”;

15) w art. 96 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;”;

16) w art. 104 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10 i 14, je˝eli w ramach post´powania
w sprawie decyzji o Êrodowiskowych uwarun-
kowaniach nie by∏a przeprowadzona ocena
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko,”.

Art. 37. Dla inwestycji w zakresie lotnisk u˝ytku
publicznego, w tym równie˝ polegajàcej na przebudo-
wie lub rozbudowie, rozpocz´tych na podstawie do-
tychczasowych przepisów, dla których przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nie zosta∏a wydana
decyzja o pozwoleniu na budow´, stosuje si´ przepi-
sy niniejszej ustawy, na wniosek zak∏adajàcego lotni-
sko, zarzàdzajàcego lotniskiem albo Polskiej Agencji
˚eglugi Powietrznej z∏o˝ony do w∏aÊciwego wojewo-
dy nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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