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Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o przy-
gotowaniu fina∏owego turnieju Mistrzostw 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 i Nr 68, poz. 575) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do przygo-
towania i realizacji inwestycji dotyczàcych
linii kolejowych o paƒstwowym znaczeniu
i dróg krajowych zarzàdzanych przez Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad lub drogowà spó∏k´ specjalnego prze-
znaczenia.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przedsi´wzi´cia Euro 2012 mogà byç reali-
zowane zgodnie z niniejszà ustawà albo
zgodnie z:

1) ustawà z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (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 dotyczàcych dróg
publicznych;

2) ustawà z dnia 12 lutego 2009 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie lotnisk u˝ytku
publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340) —
w zakresie przygotowania i wykonania in-
westycji w zakresie lotnisk u˝ytku publicz-
nego w rozumieniu tej ustawy.

5. W przypadku realizacji przedsi´wzi´cia Euro
2012 zgodnie z ustawami, o których mowa
w ust. 4, w zakresie okreÊlonym w art. 13
ust. 2, spó∏ka celowa lub inny w∏aÊciwy pod-
miot wykonuje zadania i podejmuje czynno-
Êci przewidziane w tych ustawach dla in-
nych podmiotów.”;

2) w art. 2 uchyla si´ ust. 1b;

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

„1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wykaz przedsi´wzi´ç Euro 2012 bioràc pod
uwag´ znaczenie danego przedsi´wzi´cia dla

zapewnienia prawid∏owego i terminowego
przygotowania i przeprowadzenia fina∏owego
turnieju Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej
UEFA EURO 2012.”;

4) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie: „Przygoto-
wanie przedsi´wzi´ç Euro 2012”;

5) w art. 23:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu loka-
lizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012 zawiera
w szczególnoÊci:

1) map´ w skali odpowiedniej dla przedsta-
wienia danego przedsi´wzi´cia Euro
2012, w tym istniejàcego uzbrojenia tere-
nu, z zaznaczeniem terenu niezb´dnego
dla obiektów budowlanych i ustanowie-
nia stref ochronnych, o ile majà one za-
stosowanie;

2) okreÊlenie zmian w dotychczasowej infra-
strukturze zagospodarowania terenu; 

3) mapy zawierajàce projekty podzia∏u nie-
ruchomoÊci, w przypadku koniecznoÊci
dokonania podzia∏u nieruchomoÊci, spo-
rzàdzone zgodnie z przepisami o gospo-
darce nieruchomoÊciami i przepisami
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

4) oznaczenie nieruchomoÊci lub ich cz´Êci
wed∏ug katastru nieruchomoÊci, które
stanà si´ w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa lub
w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorial-
nego;

5) decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie
Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,
z póên. zm.2));

6) opinie:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia
— w odniesieniu do przedsi´wzi´ç
Euro 2012 lokalizowanych na obsza-
rach, którym zosta∏ nadany status
uzdrowiska albo status obszaru ochro-
ny uzdrowiskowej, zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowisko-
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z dnia 28 sierpnia 2009 r.

o zmianie ustawy o przygotowaniu fina∏owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012
oraz niektórych innych ustaw1)

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

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami i usta-
w´ z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u˝ytku
publicznego.

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

z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340,
Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241.
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wej 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 w∏aÊciwego urz´du mor-
skiego — w odniesieniu do morskich
portów i przystani wraz z obszarami
pasa technicznego oraz pasa ochron-
nego,

c) w∏aÊciwego organu nadzoru górnicze-
go — w odniesieniu do terenów gór-
niczych,

d) dyrektora w∏aÊciwej regionalnej dyrek-
cji Paƒstwowego Gospodarstwa 
LeÊnego Lasy Paƒstwowe — w odnie-
sieniu do gruntów leÊnych stanowià-
cych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´dà-
cych w zarzàdzie Paƒstwowego Gos-
podarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe,

e) w∏aÊciwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków — w odniesieniu do za-
bytków 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 póên. zm.3)),

f) w∏aÊciwych miejscowo zarzàdu woje-
wództwa, zarzàdu powiatu oraz wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) —
w odniesieniu do ochrony samorzàdo-
wych obiektów infrastruktury,

g) Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego
— w odniesieniu do lokalizacji przed-
si´wzi´ç Euro 2012 w rozumieniu in-
westycji dotyczàcych lotnisk u˝ytku
publicznego albo w odniesieniu do
obiektów budowlanych w otoczeniu
lotnisk, lotniczych urzàdzeƒ naziem-
nych lub stanowiàcych przeszkody lot-
nicze w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696,
z póên. zm.4)),

h) Prezesa Polskiej Agencji ˚eglugi Po-
wietrznej — w odniesieniu do obsza-
rów lotniczych urzàdzeƒ naziemnych,

i) w∏aÊciwego zarzàdcy infrastruktury ko-
lejowej — w odniesieniu do linii kole-
jowych,

j) w∏aÊciwego zarzàdcy drogi — w odnie-
sieniu do obszarów pasa drogowego,

k) w∏aÊciwego organu administracji geo-
logicznej — w odniesieniu do terenów
zagro˝onych osuwaniem si´ mas ziem-
nych,

l) dyrektora parku narodowego — w od-
niesieniu do obszarów po∏o˝onych
w granicach parku i jego otuliny zgod-
nie z ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241).”,

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

„2a. W∏aÊciwy organ, na wniosek spó∏ki celo-
wej lub innego w∏aÊciwego podmiotu, wy-
daje opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 6,
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii. Nie-
wydanie opinii w tym terminie traktuje si´
jako brak zastrze˝eƒ do wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´-
cia Euro 2012.

2b. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 6, za-
st´pujà uzgodnienia, pozwolenia, opinie
bàdê stanowiska w∏aÊciwych organów wy-
magane odr´bnymi przepisami.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewoda wysy∏a zawiadomienie o wszcz´-
ciu post´powania o wydanie decyzji o usta-
leniu lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
wnioskodawcy, w∏aÊcicielom lub u˝ytkowni-
kom wieczystym nieruchomoÊci obj´tych
wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres
wskazany w katastrze nieruchomoÊci oraz
zawiadamia pozosta∏e strony o wszcz´ciu
tego post´powania w drodze obwieszczeƒ
w urz´dzie wojewódzkim i urz´dach gmin
w∏aÊciwych dla lokalizacji przedsi´wzi´cia
Euro 2012, na stronach internetowych tych
gmin oraz urz´du wojewódzkiego, a tak˝e
w prasie lokalnej. Dor´czenie zawiadomie-
nia na adres wskazany w katastrze nierucho-
moÊci jest skuteczne.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

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

1) oznaczenie nieruchomoÊci lub ich cz´-
Êci, obj´tych wnioskiem o wydanie de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´-
cia Euro 2012, wed∏ug katastru nieru-
chomoÊci;

2) informacj´ o terminie i miejscu, w któ-
rym strony mogà zapoznaç si´ z aktami
sprawy.”;

6) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012 zawiera w szcze-
gólnoÊci:

1) linie rozgraniczajàce teren;

2) warunki techniczne realizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012;

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 i Nr 97, poz. 804. 

4) 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 i Nr 42,
poz. 340. 
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3) warunki wynikajàce z prawnie chro-
nionych potrzeb ochrony Êrodowi-
ska, ochrony zabytków i dóbr kultu-
ry wspó∏czesnej oraz potrzeb obron-
noÊci paƒstwa;

4) wymagania dotyczàce ochrony inte-
resów osób trzecich;

5) zatwierdzenie podzia∏u nieruchomo-
Êci, o którym mowa w art. 24a ust. 1;

6) oznaczenie nieruchomoÊci lub ich
cz´Êci, wed∏ug katastru nierucho-
moÊci, które stajà si´ w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa lub w∏aÊciwej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego;

7) okreÊlenie terminu wydania nieru-
chomoÊci lub opró˝nienia lokali i in-
nych pomieszczeƒ.

2. Wojewoda dor´cza decyzj´ o ustaleniu
lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
wnioskodawcy oraz wysy∏a zawiado-
mienie o jej wydaniu w∏aÊcicielom lub
u˝ytkownikom wieczystym nierucho-
moÊci obj´tych wnioskiem o wydanie
tej decyzji na adres wskazany w kata-
strze nieruchomoÊci. Pozosta∏e strony
zawiadamia w drodze obwieszczeƒ
w urz´dzie wojewódzkim i urz´dach
gmin w∏aÊciwych dla lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012, na stronach in-
ternetowych tych gmin oraz urz´du
wojewódzkiego, a tak˝e w prasie lokal-
nej. Dor´czenie zawiadomienia na ad-
res wskazany w katastrze nieruchomo-
Êci jest skuteczne.

3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´cia
Euro 2012 zamieszcza si´ informacj´
o miejscu, w którym strony mogà za-
poznaç si´ z treÊcià decyzji.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpo-
wiednio do dor´czania i zawiadamia-
nia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
wydanej przez organ drugiej instancji.

5. Organem odwo∏awczym od decyzji
wojewody o ustaleniu lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012 jest minister w∏a-
Êciwy do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej.

6. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 7,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni od
dnia, w którym decyzja o ustaleniu lo-
kalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
sta∏a si´ ostateczna.”;

7) po art. 24 dodaje si´ art. 24a—24i w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Decyzjà o ustaleniu lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012 zatwierdza si´
podzia∏ nieruchomoÊci. Mapy z pro-
jektami podzia∏u nieruchomoÊci sta-
nowià integralnà cz´Êç decyzji
o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´-
cia Euro 2012.

2. Linie rozgraniczajàce teren ustalone
decyzjà o ustaleniu lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012 stanowià linie
podzia∏u nieruchomoÊci.

3. NieruchomoÊci, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 6, stajà si´ z mocy
prawa w∏asnoÊcià odpowiednio Skar-
bu Paƒstwa albo jednostki samorzà-
du terytorialnego z dniem, w którym
decyzja o ustaleniu lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012 sta∏a si´ osta-
teczna.

4. Je˝eli na nieruchomoÊci, o której mo-
wa w ust. 3, lub prawie u˝ytkowania
wieczystego tej nieruchomoÊci zosta-
∏y ustanowione ograniczone prawa
rzeczowe, z dniem w którym decyzja
o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´-
cia Euro 2012 sta∏a si´ ostateczna,
prawa te wygasajà.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012 stanowi podsta-
w´ do dokonania wpisów w ksi´dze
wieczystej i w katastrze nieruchomo-
Êci praw, o których mowa w ust. 3. 

6. Do dnia uzyskania pozwolenia na bu-
dow´, nieruchomoÊci, o których mo-
wa w ust. 3, mogà byç u˝ytkowane
nieodp∏atnie przez dotychczasowych
w∏aÊcicieli lub osoby, które posiada∏y
inne tytu∏y prawne do nieruchomoÊci.

7. Z dniem wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
spó∏ka celowa lub inny w∏aÊciwy
podmiot uzyskuje prawo do dyspo-
nowania nieruchomoÊciami, o któ-
rych mowa w ust. 3, na cele budow-
lane w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Art. 24b. Je˝eli w przypadku, o którym mowa
w art. 24a ust. 3, zosta∏a przej´ta cz´Êç
nieruchomoÊci, a pozosta∏a cz´Êç nie
nadaje si´ do prawid∏owego wykorzy-
stania na dotychczasowe cele, spó∏ka
celowa lub inny w∏aÊciwy podmiot, na-
bywa, w drodze umowy, na wniosek
w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczyste-
go nieruchomoÊci, w imieniu i na rzecz
Skarbu Paƒstwa albo jednostki samo-
rzàdu terytorialnego t´ cz´Êç nierucho-
moÊci.

Art. 24c. Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych
z decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsi´-
wzi´cia Euro 2012 stosuje si´ przepisy
o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

Art. 24d. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012 stanowi podsta-
w´ do wydania przez wojewod´ de-
cyzji o wygaÊni´ciu trwa∏ego zarzàdu
ustanowionego na nieruchomo-
Êciach przeznaczonych dla realizacji
przedsi´wzi´cia Euro 2012, stanowià-
cych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, jed-
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nostki samorzàdu terytorialnego albo
zarzàdu w odniesieniu do gruntów
b´dàcych w zarzàdzie Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe.

2. Je˝eli nieruchomoÊç przeznaczona dla
realizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
albo jednostki samorzàdu terytorial-
nego zosta∏a uprzednio wydzier˝a-
wiona, wynaj´ta lub u˝yczona, decy-
zja o ustaleniu lokalizacji przedsi´-
wzi´cia Euro 2012 stanowi podstaw´
do wypowiedzenia umowy dzier˝a-
wy, najmu lub u˝yczenia ze skutkiem
natychmiastowym. Za straty ponie-
sione na skutek rozwiàzania umowy
przys∏uguje odszkodowanie odpo-
wiednio od Skarbu Paƒstwa albo jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

3. Je˝eli nieruchomoÊç przeznaczona dla
realizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
albo jednostki samorzàdu terytorial-
nego zosta∏a oddana w u˝ytkowanie
wieczyste, u˝ytkowanie to wygasa za
odszkodowaniem, z dniem w którym
decyzja o ustaleniu lokalizacji przed-
si´wzi´cia Euro 2012 sta∏a si´ osta-
teczna, ustalonym wed∏ug zasad
okreÊlonych w przepisach o gospo-
darce nieruchomoÊciami, z zastrze˝e-
niem art. 24e.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowied-
nio do u˝ytkowania wieczystego na-
bytego w sposób inny ni˝ w drodze
umowy zawartej w formie aktu nota-
rialnego.

Art. 24e. 1. Za nieruchomoÊci oraz ograniczone
prawa rzeczowe do nieruchomoÊci,
o których mowa w art. 24a ust. 3 oraz
w art. 24d ust. 3, przys∏uguje odszko-
dowanie w wysokoÊci uzgodnionej
mi´dzy spó∏kà celowà lub innym w∏a-
Êciwym podmiotem, a dotychczaso-
wym w∏aÊcicielem lub u˝ytkowni-
kiem wieczystym nieruchomoÊci,
a tak˝e osobà, której przys∏ugujà
ograniczone prawa rzeczowe do nie-
ruchomoÊci.

2. Je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia,
w którym decyzja o ustaleniu lokali-
zacji przedsi´wzi´cia Euro 2012 sta∏a
si´ ostateczna, nie dojdzie do uzgod-
nienia, o którym mowa w ust. 1, wy-
sokoÊç odszkodowania ustala woje-
woda w drodze decyzji, w terminie
30 dni od dnia wszcz´cia post´powa-
nia. Post´powanie o ustalenie wyso-
koÊci odszkodowania wszczyna si´
niezw∏ocznie po up∏ywie terminu na
dokonanie uzgodnienia, o którym
mowa w zdaniu pierwszym.

3. WysokoÊç odszkodowania, o którym
mowa w ust. 1 i 2, ustala si´ na pod-

stawie operatu szacunkowego sporzà-
dzonego przez rzeczoznawc´ majàtko-
wego, wed∏ug stanu nieruchomoÊci
w dniu wydania decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
przez organ pierwszej instancji oraz
wed∏ug jej wartoÊci w dniu uzgodnie-
nia, o którym mowa w ust. 1, albo
w dniu wydania decyzji ustalajàcej
wysokoÊç odszkodowania. Odszkodo-
wanie podlega waloryzacji na dzieƒ
wyp∏aty, wed∏ug zasad obowiàzujà-
cych w przypadku zwrotu wyw∏asz-
czonych nieruchomoÊci.

4. W przypadku, o którym mowa
w art. 24a ust. 4, wysokoÊç odszkodo-
wania przys∏ugujàcego dotychczaso-
wemu w∏aÊcicielowi lub u˝ytkowniko-
wi wieczystemu zmniejsza si´ o kwot´
równà wartoÊci wygaÊni´tych ograni-
czonych praw rzeczowych.

5. Suma wysokoÊci odszkodowania
przys∏ugujàcego dotychczasowemu
w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi wie-
czystemu, z wy∏àczeniem kwot, o któ-
rych mowa w ust. 8 i 9, i wysokoÊci
odszkodowania z tytu∏u wygaÊni´cia
ograniczonych praw rzeczowych
ustanowionych na tej nieruchomoÊci
lub na prawie u˝ytkowania wieczy-
stego nie mo˝e przekroczyç wartoÊci
nieruchomoÊci lub wartoÊci prawa
u˝ytkowania wieczystego.

6. Je˝eli na nieruchomoÊciach, o któ-
rych mowa w art. 24a ust. 3, lub na
prawie u˝ytkowania wieczystego
tych nieruchomoÊci jest ustanowiona
hipoteka, wysokoÊç odszkodowania
z tytu∏u wygaÊni´cia hipoteki ustala
si´ w wysokoÊci Êwiadczenia g∏ówne-
go wierzytelnoÊci zabezpieczonej
hipotekà, wraz z odsetkami zabezpie-
czonymi tà hipotekà. Odszkodowanie
to podlega zaliczeniu na sp∏at´
Êwiadczenia g∏ównego wierzytelno-
Êci zabezpieczonej hipotekà wraz
z odsetkami.

7. Odszkodowanie z tytu∏u wygaÊni´cia
ograniczonych praw rzeczowych
w wysokoÊci ustalonej na dzieƒ,
o którym mowa w ust. 3, wyp∏aca si´
osobom, którym te prawa przys∏ugi-
wa∏y.

8. Je˝eli dotychczasowy w∏aÊciciel lub
u˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci
obj´tej decyzjà o ustaleniu lokalizacji
przedsi´wzi´cia Euro 2012 odpo-
wiednio wyda t´ nieruchomoÊç lub
wyda nieruchomoÊç i opró˝ni lokal
oraz inne pomieszczenia niezw∏ocz-
nie, lecz nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia:

1) dor´czenia zawiadomienia o wy-
daniu decyzji, o którym mowa
w art. 24 ust. 2, albo
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2) w którym decyzja o ustaleniu loka-
lizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
sta∏a si´ ostateczna

— wysokoÊç odszkodowania powi´k-
sza si´ o kwot´ równà 5 % wartoÊci
nieruchomoÊci lub wartoÊci prawa
u˝ytkowania wieczystego.

9. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu
lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
dotyczy nieruchomoÊci zabudowanej
budynkiem mieszkalnym albo budyn-
kiem, w którym zosta∏ wyodr´bniony
lokal mieszkalny, wysokoÊç odszko-
dowania przys∏ugujàcego dotychcza-
sowemu w∏aÊcicielowi lub u˝ytkow-
nikowi wieczystemu zamieszka∏emu
w tym budynku albo lokalu powi´k-
sza si´ o kwot´ 10 000 z∏ w odniesie-
niu do tej nieruchomoÊci.

10. Odszkodowanie za nieruchomoÊci
jest wyp∏acane odpowiednio ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa albo jednostki
samorzàdu terytorialnego w terminie
14 dni od dnia, w którym:

1) zosta∏a uzgodniona wysokoÊç od-
szkodowania z dotychczasowym
w∏aÊcicielem lub u˝ytkownikiem
wieczystym nieruchomoÊci, a tak-
˝e z osobà, której przys∏ugujà
ograniczone prawa rzeczowe do
nieruchomoÊci;

2) decyzja o ustaleniu odszkodowa-
nia sta∏a si´ ostateczna.

Art. 24f. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym rozdziale stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.5)).

Art. 24g. 1. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu
lokalizacji przedsi´wzi´cia Euro 2012
dotyczy nieruchomoÊci zabudowanej
budynkiem mieszkalnym albo budyn-
kiem, w którym zosta∏ wyodr´bniony
lokal mieszkalny, spó∏ka celowa lub
inny w∏aÊciwy podmiot jest obowià-
zany w terminie faktycznego obj´cia
nieruchomoÊci w posiadanie do
wskazania lokalu zamiennego, z za-
strze˝eniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy faktyczne obj´cie
nieruchomoÊci w posiadanie nast´-
puje po up∏ywie terminu, o którym
mowa w art. 24 ust. 6, spó∏ka celowa
lub inny w∏aÊciwy podmiot nie ma
obowiàzku do wskazania lokalu za-
miennego.

3. Osoba, której wskazano lokal zamien-
ny, jest obowiàzana do jego opró˝-
nienia najpóêniej w dniu up∏ywu ter-
minu, o którym mowa w art. 24 ust. 6.

Art. 24h. 1. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´-
tych decyzjami o ustaleniu lokalizacji
przedsi´wzi´cia Euro 2012 nie stosu-
je si´ przepisów o ochronie gruntów
rolnych i leÊnych, z tym ˝e okreÊlone
w tych przepisach nale˝noÊci oraz
jednorazowe odszkodowania w razie
dokonania przedwczesnego wyr´bu
drzewostanu w odniesieniu do grun-
tów leÊnych przeznacza si´ na Fun-
dusz LeÊny w Paƒstwowym Gospo-
darstwie LeÊnym Lasy Paƒstwowe
z tytu∏u wy∏àczenia gruntów Skarbu
Paƒstwa, zarzàdzanych przez Paƒ-
stwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy
Paƒstwowe.

2. Nale˝noÊci oraz jednorazowe odszko-
dowania w wysokoÊci ustalonej
przez organy w∏aÊciwe w sprawach
ochrony gruntów leÊnych spó∏ka ce-
lowa lub inny w∏aÊciwy podmiot
przekazuje na rachunek bankowy fun-
duszu, o którym mowa w ust. 1, po
przej´ciu wszystkich gruntów w da-
nym obr´bie katastru nieruchomoÊci,
w terminie do dnia 30 czerwca ka˝de-
go roku.

Art. 24i. Je˝eli realizacja przedsi´wzi´cia Euro 2012
wymaga wydania pozwolenia wodno-
prawnego, odpowiednio marsza∏ek wo-
jewództwa albo starosta wydajà to po-
zwolenie w terminie nie d∏u˝szym ni˝
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o jego
wydanie. 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 wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.6)),
siedziby i adresy w∏aÊcicieli tych nieru-
chomoÊci okreÊla si´ wed∏ug katastru
nieruchomoÊci.”;

8) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. W sprawach uregulowanych w niniej-
szym rozdziale nie stosuje si´ przepi-
sów o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

2. Wojewoda wydaje decyzj´ o pozwole-
niu na budow´ przedsi´wzi´cia
Euro 2012 oraz na przebudow´ istnie-
jàcych urzàdzeƒ infrastruktury tech-
nicznej na zasadach i w trybie przepi-
sów prawa budowlanego, z zastrze˝e-
niem przepisów niniejszego rozdzia∏u.

———————
5) 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, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161,
poz. 1279.

———————
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. O wszcz´ciu post´powania o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budow´ przed-
si´wzi´cia Euro 2012 wojewoda zawia-
damia, w drodze obwieszczeƒ, w urz´-
dach gmin i w prasie lokalnej.

4. Ilekroç w przepisach prawa budowla-
nego jest mowa o decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, rozumie si´ przez to tak˝e decyzj´
o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´cia
Euro 2012.”;

9) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Je˝eli z decyzji o pozwoleniu na bu-
dow´ przedsi´wzi´cia Euro 2012 wy-
nika obowiàzek dokonania przebudo-
wy istniejàcych urzàdzeƒ infrastruk-
tury technicznej wojewoda, na wnio-
sek spó∏ki celowej lub innego w∏aÊci-
wego podmiotu, mo˝e ograniczyç,
w drodze decyzji, sposób korzystania
z nieruchomoÊci przez udzielenie ze-
zwolenia na zak∏adanie i przeprowa-
dzanie na nieruchomoÊci ciàgów dre-
na˝owych, przewodów i urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do przesy∏ania p∏ynów, pa-
ry, gazów i energii elektrycznej oraz
urzàdzeƒ ∏àcznoÊci publicznej i syg-
nalizacji, a tak˝e innych podziem-
nych, naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urzàdzeƒ niezb´dnych do
korzystania z tych przewodów i urzà-
dzeƒ, je˝eli w∏aÊciciel lub u˝ytkow-
nik wieczysty nieruchomoÊci nie wy-
ra˝a na to zgody. Przepisy art. 124 
ust. 2—7 oraz art. 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoÊciami stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. Do egzekucji obowiàzków wynikajà-
cych z decyzji, o której mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.”;

10) uchyla si´ rozdzia∏ 5;

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

„2. Odwo∏anie od decyzji administracyjnej wyda-
nej w zwiàzku z realizacjà przedsi´wzi´ç
Euro 2012 wnosi si´ w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia decyzji stronie albo w terminie
14 dni od dnia obwieszczenia lub dor´czenia
zawiadomienia o wydaniu decyzji.”;

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

„Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budow´ wydanej w zwiàzku z re-
alizacjà przedsi´wzi´cia Euro 2012 na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
je˝eli wniosek o stwierdzenie niewa˝noÊci tej de-
cyzji zosta∏ z∏o˝ony po up∏ywie 14 dni od dnia,
w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna, a budowa
przedsi´wzi´cia Euro 2012 zosta∏a rozpocz´ta.”;

13) uchyla si´ art. 37.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, z póên. zm.7)) w art. 37 w ust. 2 dodaje si´
pkt 13 w brzmieniu:

„13) jest zbywana na rzecz spó∏ki celowej utworzonej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 wrzeÊ-
nia 2007 r. o przygotowaniu fina∏owego turnieju
Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, z póên. zm.8))
lub w∏aÊciwych podmiotów wymienionych
w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujàcych przedsi´-
wzi´cia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytu-
acji gdy jej nabycie przez Skarb Paƒstwa lub jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego nastàpi∏o w try-
bie przepisów ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.
o przygotowaniu fina∏owego turnieju Mistrzostw
Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie lotnisk u˝ytku publicznego (Dz. U. Nr 42,
poz. 340) w art. 1 uchyla si´ ust. 3.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 4 ustawy wymienionej w art. 1
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà i mogà byç zmieniane na tej podstawie.

Art. 5. 1. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych decyzjà ostatecznà prowadzonych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie prze-
pisów rozdzia∏u 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝eniem
ust. 3.

2. Do realizacji przedsi´wzi´ç Euro 2012, dla któ-
rych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
zosta∏a wydana ostateczna decyzja o ustaleniu lokali-
zacji przedsi´wzi´cia Euro 2012, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, na
wniosek spó∏ki celowej lub innego w∏aÊciwego pod-
miotu, stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.

Art. 6. W post´powaniach dotyczàcych realizacji
przedsi´wzi´ç Euro 2012, o których mowa w art. 5
ust. 1 i 2, w zakresie ustalania wysokoÊci i wyp∏aty
oraz finansowania odszkodowaƒ stosuje si´ przepisy
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
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,
Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 68, poz. 575 i Nr 161, poz. 1281.




