
 

                                 Druk nr 1749     
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

 
 

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

 
KOMISJI INFRASTRUKTURY  

 
o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania             
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  (druki nr 1171 i 1172). 
 
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1  Regulaminu Sejmu - po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu  - skierował w dniu 21 października 2008 r.  powyższe 
projekty ustaw do Komisji Infrastruktury  - do pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tych 
projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 4 grudnia 2008 r. oraz 4 marca  2009 roku 

wnosi: 
 

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

Komisja – zgodnie z art. 43 ust 3 Regulaminu Sejmu  - przedstawia na żądanie 
wnioskodawcy, następujący wniosek mniejszości: 

       ustawie nadać brzmienie: 
„USTAWA 

z dnia               2009 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.) art. 11j 
otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11j. 1. Do nieruchomości zajętej przez rodzinny ogród działkowy lub jego części 
objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje  

 
się art. 17-18 i 21 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach  



działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). 
2. Do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania z tytułu utraty praw, o 

których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wskazanej w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące właścicieli 
nieruchomości. 

3. Podmiotem zobowiązanym do realizacji obowiązków, o których mowa w 
art. 19 ust. 1 ustawy wskazanej w ust. 1, jest w przypadku wywłaszczenia 
z rodzinnego ogrodu działkowego: 

1) pod budowę dróg krajowych i autostrad, wojewoda bądź starosta 
wykonujący obowiązki w imieniu Skarbu Państwa, 

2) dróg samorządowych - właściwy samorząd.”. 
Art. 2. 

Do spraw wszczętych po dniu 10 września 2008 r. i niezakończonych decyzją ostateczną do 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

                                                                                                        - poseł W. A. Szczepański 
 
 
 
Warszawa, dnia 4 marca 2009 r. 
 
 
 
      Sprawozdawca                                                            Zastępca Przewodniczącego  Komisji 
                                                         
 
   
 /Janusz Piechociński/                                                                    /Stanisław Żmijan/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt 
 
 
 

USTAWA 
z dnia               2009 r. 

 
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.1)) w art. 18 po 
ust. 1f dodaje się ust. 1g w brzmieniu: 

„1g. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy 
rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot, w którego interesie nastąpi 
likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany jest 
wypłacić: 

1) członkom Polskiego Związku Działkowców - odszkodowanie za stanowiące ich 
własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 

2) Polskiemu Związkowi Działkowców - odszkodowanie za stanowiące jego 
własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 
przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do 
zapewnienia funkcjonowania ogrodu.”. 

 
Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 113, poz. 

954 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 112, poz. 767 oraz z 2008 
r. Nr 154, poz. 958. 
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IIRZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EIJROPEJSKTEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU

Mikołaj Dowgielewicz
Mrl'.MDtS1StoetDPkr

Warszarła, dnia€ marca ]009 r.

Pan Zbigniew Rynasiewicz
Przewodniczący
Komisj i Infrastruktury
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskich projektów ustaw o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w aakresie dróg
publicznych ujętych w sprawozdaniu Komisji Infrąstruktury (druk nr 1749) wyrażona na
podstawie ań. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 199ó 'r. o Komitecie Integracji
Europejskiej (Dz' U. Nr 106, poz. 494, z późn. zm.) w związku z art. 42 ust' 4 i art' 43
ust. I Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja
Dowgielewicza

Sz an ow ny P ani e P r z ew o dni c z ąc.v'

W związku z przedłozonym sprawozdaniem _ pismo nr INF-0150-155-09 - pozwalam
sobie wyrazic następującą opinię:

Projekt ustarvy ujęĘ w sprawozdaniu nie jest objęĘ prawem Unii Europejskiej.

Do uorzeimej wiadomości:
Pan -I adeusz Jarmuziewicz
Seketarz Stanu
MinistersNvo lntastru.l.tury
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