
               SEJM                                                                    Druk nr 2131 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                             

  VI kadencja 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o przygotowaniu finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego 

(druk nr 1947). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 6 maja 2009 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki do pierwszego czytania. 

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki po przeprowadzeniu pierwszego  
czytania  oraz  rozpatrzeniu  tego  projektu  ustawy  na  posiedzeniach  w  dniach 25 maja        
i 25 czerwca 2009 r.  

 
wnosi: 

 

    W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r. 
 
 
 
                   
               Sprawozdawca                                                                    Przewodnicząca Komisji 
 
        /-/ Wiesław Szczepański                                                               /-/ Elżbieta Jakubiak 
 
 



Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia    2009 r. 

 

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy  
w Piłce Nożnej UEFA EURO 20121)

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przygotowania i realizacji inwestycji 
dotyczących linii kolejowych o państwowym znaczeniu i dróg krajowych 
zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub 
drogową spółkę specjalnego przeznaczenia.”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być realizowane zgodnie z niniejszą ustawą 
albo zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620) - w 
zakresie przygotowania i wykonania inwestycji dotyczących dróg 
publicznych; 

2) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, 
poz. 340) - w zakresie przygotowania i wykonania inwestycji dotyczących 
lotnisk użytku publicznego. 

5. W przypadku realizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zgodnie z ustawami, o 
których mowa w ust. 4, w zakresie określonym w art. 13 ust. 2, spółka celowa 
lub inny właściwy podmiot wykonuje zadania i podejmuje czynności 
przewidziane w tych ustawach dla innych podmiotów.”; 

2) w art. 2 uchyla się ust. 1b; 

3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i 

ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
lotnisk użytku publicznego. 



„1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsięwzięć Euro 2012 
biorąc pod uwagę znaczenie danego przedsięwzięcia dla zapewnienia prawidłowego 
i terminowego przygotowania i przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.”; 

4) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Przygotowanie przedsięwzięć Euro 2012”; 

5) w art. 23: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 
zawiera w szczególności: 

1) mapę w skali odpowiedniej dla przedstawienia danego przedsięwzięcia 
Euro 2012, w tym istniejącego uzbrojenia terenu, z zaznaczeniem terenu 
niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, 
o ile mają one zastosowanie; 

2) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu;  

3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, w przypadku 
konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 
przepisami o gospodarce nieruchomościami i przepisami prawa 
geodezyjnego i kartograficznego; 

4) oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości 
lub ewidencji gruntów, które staną się własnością Skarbu Państwa lub 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 

5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i 
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700); 

6) opinie: 

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do 
przedsięwzięć Euro 2012 lokalizowanych na obszarach, którym został 
nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. 
Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504), 

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do morskich 
portów i przystani wraz z obszarami pasa technicznego oraz pasa 
ochronnego, 

c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów 
górniczych, 

d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu do gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 



e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu 
do dóbr kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2)), 

f) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – w odniesieniu do ochrony 
samorządowych obiektów infrastruktury, 

g) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w odniesieniu do lokalizacji 
przedsięwzięć Euro 2012 w rozumieniu inwestycji dotyczących 
lotnisk użytku publicznego albo w odniesieniu do obiektów 
budowlanych w otoczeniu lotnisk, lotniczych urządzeń naziemnych 
lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r. Nr 
100, poz. 696, z późn. zm.3)), 

h) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w odniesieniu do obszarów 
lotniczych urządzeń naziemnych, 

i) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii 
kolejowych, 

j) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa 
drogowego, 

k) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do 
terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

l) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych 
w granicach parku i jego otuliny zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.4)).”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Właściwy organ, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, 
wydaje opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 6, w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym 
terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012. 

2b. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 6, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, 
opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi 
przepisami.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wnioskodawcy, właścicielom 

                                                           
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 

r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206.  
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 82, poz. 558, z 2008 r. 
Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 
2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.  

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  



lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie 
tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia 
pozostałe strony o wszczęciu tego postępowania w drodze obwieszczeń w 
urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu 
wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres 
wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, według katastru 
nieruchomości lub ewidencji gruntów; 

2) informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z 
aktami sprawy.”; 

6) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zawiera w 
szczególności: 

1) linie rozgraniczające teren; 

2) warunki techniczne realizacji przedsięwzięcia Euro 2012; 

3) warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony 
środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 
potrzeb obronności państwa; 

4) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich; 

5) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24a ust. 
1; 

6) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości lub ewidencji gruntów, które stają się własnością 
Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 

7) określenie terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i 
innych pomieszczeń. 

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 
2012 wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu 
właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych 
wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w 
urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012, na stronach internetowych tych gmin oraz 
urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie 
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest 
skuteczne. 

3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012 zamieszcza się informację o miejscu, w którym 
strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 



4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania 
stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 
wydanej przez organ drugiej instancji. 

5. Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012 jest minister właściwy do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie może być krótszy niż 30 dni od 
dnia, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała 
się ostateczna.”; 

7) po art. 24 dodaje się art. 24a-24i w brzmieniu: 

„Art. 24a. 1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zatwierdza się 
podział nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości 
stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia 
Euro 2012. 

2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012 stanowią linie podziału nieruchomości. 

3. Nieruchomości, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6, stają się z mocy 
prawa własnością odpowiednio Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna. 

4. Jeżeli na nieruchomości, o której mowa w ust. 3, lub prawie użytkowania 
wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa 
rzeczowe, z dniem w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna, prawa te wygasają. 

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stanowi 
podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze 
nieruchomości praw, o których mowa w ust. 3.  

6. Do dnia uzyskania pozwolenia na budowę, nieruchomości, o których 
mowa w ust. 3, mogą być użytkowane nieodpłatnie przez 
dotychczasowych właścicieli lub osoby, które posiadały inne tytuły 
prawne do nieruchomości. 

7. Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 
2012 spółka celowa lub inny właściwy podmiot uzyskuje prawo do 
dysponowania nieruchomościami, o których mowa w ust. 3, na cele 
budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 

Art. 24b. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 3, została przejęta 
część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego 
wykorzystania na dotychczasowe cele, spółka celowa lub inny właściwy 
podmiot, nabywa, w drodze umowy, na wniosek właściciela lub 
użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu 
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tę część nieruchomości. 

Art. 24c. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012 stosuje się przepisy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 



Art. 24d. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stanowi 
podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego 
zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych dla 
realizacji przedsięwzięcia Euro 2012, stanowiących własność Skarbu 
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo zarządu w odniesieniu 
do gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe. 

2. Jeżeli nieruchomość przeznaczona dla realizacji przedsięwzięcia Euro 
2012 stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, 
decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stanowi 
podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze 
skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania 
umowy przysługuje odszkodowanie odpowiednio od Skarbu Państwa albo 
jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Jeżeli nieruchomość przeznaczona dla realizacji przedsięwzięcia Euro 
2012 stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to 
wygasa za odszkodowaniem, z dniem w którym decyzja o ustaleniu 
lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna, ustalonym 
według zasad określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, 
z zastrzeżeniem art. 24e. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego 
nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu 
notarialnego. 

Art. 24e. 1. Za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o 
których mowa w art. 24a ust. 3 oraz w art. 24d ust. 3, przysługuje 
odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między spółką celową lub 
innym właściwym podmiotem, a dotychczasowym właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której 
przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości. 

2. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu 
lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna, nie dojdzie do 
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala 
wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia 
postępowania. 

3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się na 
podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 przez organ pierwszej 
instancji oraz według jej wartości w dniu uzgodnienia, o którym mowa w 
ust. 1, albo w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. 
Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad 
obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 4, wysokość odszkodowania 
przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi 



wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości wygaśniętych 
ograniczonych praw rzeczowych. 

5. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu 
właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o 
których mowa w ust. 8 i 9, i wysokości odszkodowania z tytułu 
wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej 
nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może 
przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania 
wieczystego. 

6. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24a ust. 3, lub na 
prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona 
hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala 
się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej 
hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie 
to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności 
zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. 

7. Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych w 
wysokości ustalonej na dzień, o którym mowa w ust. 3, wypłaca się 
osobom, którym te prawa przysługiwały. 

8. Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 
odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni 
lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia: 

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o którym mowa w art. 
24 ust. 2, albo 

2) w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 
stała się ostateczna 

 – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości 
nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

9. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 
2012 dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo 
budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość 
odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub 
użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu 
powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości. 

10. Odszkodowanie za nieruchomości jest wypłacane odpowiednio ze 
środków budżetu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego w 
terminie 14 dni od dnia, w którym: 

1) została uzgodniona wysokość odszkodowania z dotychczasowym 
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także 
z osobą, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do 
nieruchomości; 

2) decyzja o ustaleniu odszkodowania stała się ostateczna. 



Art. 24f. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.5)). 

Art. 24g. 1. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 
2012 dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo 
budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, spółka 
celowa lub inny właściwy podmiot jest obowiązany w terminie 
faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie do wskazania lokalu 
zamiennego, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W przypadku gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje 
po upływie terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 6, spółka celowa lub 
inny właściwy podmiot nie ma obowiązku do wskazania lokalu 
zamiennego. 

3. Osoba, której wskazano lokal zamienny, jest obowiązana do jego 
opróżnienia najpóźniej w dniu upływu terminu, o którym mowa w art. 24 
ust. 6. 

Art. 24h. 1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012 nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, z tym że określone w tych przepisach należności oraz 
jednorazowe odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu 
drzewostanu w odniesieniu do gruntów leśnych przeznacza się na Fundusz 
Leśny w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe z tytułu 
wyłączenia gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

2. Należności oraz jednorazowe odszkodowania w wysokości ustalonej przez 
organy właściwe w sprawach ochrony gruntów leśnych spółka celowa 
przekazuje na rachunek bankowy funduszu, o którym mowa w ust. 1, po 
przejęciu wszystkich gruntów w danym obrębie ewidencji gruntów, w 
terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 

Art. 24i. Jeżeli realizacja przedsięwzięcia Euro 2012 wymaga wydania pozwolenia 
wodnoprawnego, odpowiednio marszałek województwa albo starosta 
wydają to pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia 
wniosku o jego wydanie. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o 
których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne (Dz. U. z  2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.6)), 
siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według 
katastru nieruchomości.”; 

8) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i 340. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  



„Art. 25. 1. W sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Wojewoda wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia Euro 
2012 oraz na przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej 
na zasadach i w trybie przepisów prawa budowlanego, z zastrzeżeniem 
przepisów niniejszego rozdziału. 

3. O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
przedsięwzięcia Euro 2012 wojewoda zawiadamia, w drodze obwieszczeń, 
w urzędach gmin i w prasie lokalnej. 

4. Ilekroć w przepisach prawa budowlanego jest mowa o decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to 
także decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012.”; 

9) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Jeżeli z decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia Euro 2012 
wynika obowiązek dokonania przebudowy istniejących urządzeń 
infrastruktury technicznej wojewoda, na wniosek spółki celowej lub 
innego właściwego podmiotu, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób 
korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i 
przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów 
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także 
innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel 
lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepisy 
art. 124 ust. 2-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 

2. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 
1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; 

10) uchyla się rozdział 5; 

11) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w związku z realizacją przedsięwzięć 
Euro 2012 wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w 
terminie 14 dni od dnia obwieszczenia  lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu 
decyzji.”; 

12) w art. 36 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
wydanej w związku z realizacją przedsięwzięcia Euro 2012 na podstawie ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności 
tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna.”; 

13) uchyla się art. 37. 



 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603, z późn. zm.7)) w art. 37 w ust. 2 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w 
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, z 2008 r. Nr 171, poz. 
1058 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) lub właściwych podmiotów wymienionych w 
art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich 
wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 
przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 
2012.”. 

 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340) w art. 1 uchyla się 
ust. 3. 

 

Art. 4. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ustawy wymienionej w art. 
1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i mogą być 
zmieniane na tej podstawie. 

 

Art. 5. 

1. W sprawach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną prowadzonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów rozdziału 4 i 5 ustawy 
wymienionej w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Do realizacji przedsięwzięć Euro 2012, dla których przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy została wydana ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek spółki celowej lub innego 
właściwego podmiotu, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 

 

                                                           
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i 340. 



Art. 6. 
W postępowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięć Euro 2012, o których mowa w art. 4 
ust. 1 i 2, w zakresie ustalania wysokości i wypłaty oraz finansowania odszkodowań stosuje 
się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 

Art. 7. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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KOMITETU IS'I'EGRACJI ELROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU ISTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STASU 

Mikolaj Dowgielewicz 
~ i n . \ l ~ / / 3 5 ~ / 2 0 0 9 /  DP-ar 

Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 

Pani 
Elibieta Jakubiak 
Przewodniczqcy 
Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki 
Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia do Sprawozdania Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rzqdowym 
projekcie ustawy o zminnie u s t w  o przygotowaniujinnlowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Pilce Noinej UEFA EURO 2012 ornz ustnwy o szczego'lnych znsadach przygotowania 
i renlizacji inwestycji w zakresie lotnisk uiytku publicznego (druk nr 1947), wyrazona na 
podstawie art. 9 pkt 2 w zwiqzku art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. C .  n r  106, poz. 494) oraz art. 
42 ust. 4 Regulaminu Sejmu, przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, 
Mikolaja Dowgielewicza. 

Szano wna Pani Przewodniczqca, 

W zwiqzku z przedlozonym Sprawozdaniem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 

i Turystyki (druk nr 2 13 I), pozwalam sobie wyrazik nastqpujqcq opiniq: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniufinalowego turnieju Mistrzostw Europy w 

Pilce Noinej UEFA E URO 201 2 oraz ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego jest zgodny prawem Unii 

Europej skiej 

Z powazaniem 

Do wiadomosci: 
Pan Miroslaw Drzewiecki 
Minister Sportu i Turystyki 
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