
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2009 r. Druk nr 509 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 1 kwietnia 2009 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1 i 5. 
 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Gospodarki Narodowej 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Jan Wyrowiński 
 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 3 i 4. 

 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 1. W ustawie 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) art. 11j otrzymuje brzmienie:  

"Art. 11j. 1. Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody 

działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art. 

17-22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, 

z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201, 

poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475). 

2. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dotyczy 

rodzinnych ogrodów działkowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych, odszkodowanie 

przysługuje: 

1) członkom Polskiego Związku Działkowców - 

za stanowiące ich własność nasadzenia, 

urządzenia i obiekty znajdujące się na 

działkach; 

2) Polskiemu Związkowi Działkowców - za 

stanowiące jego własność urządzenia, budynki 

i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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użytkujących działki i służące do zapewnienia 

funkcjonowania ogrodu."."; 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 4. 

 

2)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 1. W ustawie 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, Nr 199, poz. 

1227) art. 11j otrzymuje brzmienie:  

"Art. 11j. 1 Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody 

działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nie stosuje się 

art. 17-22 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. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dotyczy 

rodzinnych ogrodów działkowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych: 

1) członkom Polskiego Związku Działkowców – 

przysługuje odszkodowanie za stanowiące 

ich własność nasadzenia, urządzenia i 

obiekty znajdujące się na działkach; 

2) Polskiemu Związkowi Działkowców – 

przysługuje 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 oraz 

prawo do nieruchomości zamiennej z 

Poprawka sen. 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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przeznaczeniem na odtworzenie rodzinnego 

ogrodu działkowego."."; 

 

3)  w art. 1: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "w art. 18 po ust. 1f dodaje się ust. 1g w 

brzmieniu" zastępuje się wyrazami "w art. 18 po ust. 1f dodaje się 

ust. 1g i 1h w brzmieniu", 

b) po ust. 1g dodaje się ust. 1h w brzmieniu: 

"1h. Minister właściwy do spraw infrastruktury, kierując się w 

szczególności koniecznością zabezpieczenia interesów 

członków Związku użytkujących działki w likwidowanym 

rodzinnym ogrodzie działkowym określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb i zasady zapewnienia 

członkom Polskiego Związku Działkowców, których działek 

dotyczy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, mienia zamiennego albo odszkodowania za mienie, 

w razie niemożności jego zapewnienia."; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

4)  w art. 1, w ust. 1g skreśla się pkt 3; 

 

Poprawka 
KGN 

5)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

"1a. Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.". 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


