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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady przygotowania,
realizacji i finansowania inwestycji w zakresie termi-
nalu wymaganych ze wzgl´du na istotny interes bez-
pieczeƒstwa paƒstwa oraz inwestycji towarzyszàcych.

2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) terminal — terminal regazyfikacyjny skroplonego
gazu ziemnego w ÂwinoujÊciu wraz z instalacjami,
urzàdzeniami i obiektami niezb´dnymi dla jego
uruchomienia i funkcjonowania;

2) kataster nieruchomoÊci — kataster w rozumieniu
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027, z póên. zm.2));

3) inwestor — podmiot realizujàcy odpowiednio in-
westycj´ w zakresie terminalu lub inwestycj´ to-
warzyszàcà;

4) roboty budowlane, dostawy, us∏ugi — roboty bu-
dowlane, dostawy, us∏ugi w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
z póên. zm.3));

5) inwestycje towarzyszàce — inwestycje, o których
mowa w art. 38;

6) uzbrojenie terenu — urzàdzenia infrastruktury
technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z póên. zm.4)) oraz ropociàgi. 

Art. 2. 1. Inwestycje w zakresie terminalu realizu-
jà: Urzàd Morski w Szczecinie, Zarzàd Morskich Por-

tów Szczecin i ÂwinoujÊcie spó∏ka akcyjna z siedzibà
w Szczecinie, Operator Gazociàgów Przesy∏owych
GAZ-SYSTEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w Warszawie
oraz Polskie LNG spó∏ka z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià z siedzibà w ÂwinoujÊciu. 

2. Inwestycjami w zakresie terminalu sà nast´pu-
jàce zadania inwestycyjne, realizowane przez:

1) Urzàd Morski w Szczecinie: 

a) budowa infrastruktury zapewniajàcej dost´p do
portu zewn´trznego, w tym falochronu, toru
wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawiga-
cyjnego zwiàzanego z wymienionà infrastruktu-
rà,

b) poszerzenie istniejàcego toru wodnego do Âwi-
noujÊcia,

c) przebudowa istniejàcego falochronu w Âwino-
ujÊciu;

2) Zarzàd Morskich Portów Szczecin i ÂwinoujÊcie
spó∏ka akcyjna z siedzibà w Szczecinie: budowa
infrastruktury portowej, w tym stanowiska statko-
wego wyposa˝onego w urzàdzenia cumownicze,
odbojowe i nawigacyjne, a tak˝e infrastruktury
umo˝liwiajàcej zamontowanie instalacji do prze-
sy∏u gazu i poboru wody z morza;

3) Operatora Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYS-
TEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w Warszawie: bu-
dowa gazociàgu ÂwinoujÊcie—Szczecin, ∏àczàce-
go terminal z systemem przesy∏owym, wraz z in-
frastrukturà niezb´dnà do jego obs∏ugi na terenie
województwa zachodniopomorskiego;

4) Polskie LNG spó∏ka z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià z siedzibà w ÂwinoujÊciu: budowa termina-
lu.

3. Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYS-
TEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w Warszawie koordy-
nuje przebieg realizacji inwestycji w zakresie termina-
lu, w szczególnoÊci:

1) opracowuje harmonogram przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie terminalu;

2) monitoruje wykonywanie zadaƒ zgodnie z harmo-
nogramem przez podmioty, o których mowa
w ust. 1;

3) koordynuje obieg dokumentów i informacji mi´-
dzy podmiotami, o których mowa w ust. 1;

4) monitoruje realizacj´ inwestycji w zakresie termi-
nalu i sporzàdza raporty oraz rekomenduje dzia∏a-
nia usprawniajàce proces realizacji inwestycji
w zakresie terminalu.

700

USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ÂwinoujÊciu1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje zmiany ustawy z dnia 3 paê-

dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 42, poz. 334.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101
i Nr 65, poz. 545.

4) 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 i 340.



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6639 — Poz. 700

4. Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYS-
TEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w Warszawie opraco-
wuje harmonogram, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, po
zasi´gni´ciu opinii pozosta∏ych podmiotów, o których
mowa w ust. 1. Harmonogram staje si´ wià˝àcy dla
podmiotów, o których mowa w ust. 1, po zatwierdze-
niu przez ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒ-
stwa. 

5. Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYS-
TEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w Warszawie mo˝e, na
podstawie umowy, powierzyç niezale˝nemu podmio-
towi posiadajàcemu niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadcze-
nie wykonywanie okreÊlonych zadaƒ z zakresu koor-
dynacji. Umow´ o powierzeniu zadaƒ z zakresu koor-
dynacji Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-
-SYSTEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w Warszawie za-
wiera po zasi´gni´ciu opinii pozosta∏ych podmiotów,
o których mowa w ust. 1. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sà zobowià-
zane do przekazywania Operatorowi Gazociàgów
Przesy∏owych GAZ-SYSTEM spó∏ka akcyjna z siedzibà
w Warszawie albo upowa˝nionemu podmiotowi, któ-
remu zosta∏y powierzone zadania z zakresu koordyna-
cji, ˝àdanych przez niego informacji dotyczàcych reali-
zacji inwestycji w zakresie terminalu.

7. Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYS-
TEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w Warszawie jest zobo-
wiàzana do przekazywania ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Skarbu Paƒstwa, w terminach okreÊlonych
w zatwierdzonym harmonogramie, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, raportów dotyczàcych realizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu.

Art. 3. Nadzór nad zgodnym z zatwierdzonym har-
monogramem, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1,
przygotowaniem i realizacjà inwestycji w zakresie ter-
minalu sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa. 

Art. 4. Inwestycje w zakresie terminalu oraz inwe-
stycje towarzyszàce sà celami publicznymi w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami.

Rozdzia∏ 2

Przygotowanie inwestycji w zakresie terminalu

Art. 5. 1. Decyzj´ o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu, na wniosek inwestora, wydaje
w∏aÊciwy miejscowo wojewoda. Wniosek o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu mo˝e odnosiç si´ do ca∏oÊci lub cz´Êci za-
dania inwestycyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2.

2. Wojewoda wydaje decyzj´, o której mowa
w ust. 1, w odniesieniu do tej cz´Êci inwestycji w za-
kresie terminalu realizowanej przez danego inwesto-
ra, która jest zlokalizowana na obszarze danego woje-
wództwa. 

3. Organem wy˝szego stopnia w stosunku do wo-
jewody w sprawach lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu jest minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

4. Wojewoda niezw∏ocznie zawiadamia organ
wy˝szego stopnia o z∏o˝eniu wniosku o wydanie de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ter-
minalu oraz o wydaniu takiej decyzji.

Art. 6. 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera:

1) okreÊlenie granic terenu obj´tego wnioskiem,
przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub
w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej,
przyj´tych do paƒstwowego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego, obejmujàcych teren, które-
go wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwesty-
cja b´dzie oddzia∏ywaç, w skali 1:5000 lub wi´k-
szej;

2) okreÊlenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji
i urzàdzeƒ w polskich obszarach morskich, jak
równie˝ podmorskich kabli i rurociàgów, za pomo-
cà wspó∏rz´dnych geograficznych naniesionych
na map´ morskà;

3) okreÊlenie zmian w dotychczasowym sposobie za-
gospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

4) analiz´ powiàzania inwestycji z uzbrojeniem tere-
nu;

5) charakterystyk´ inwestycji, obejmujàcà:

a) okreÊlenie zapotrzebowania na wod´, energi´
oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
Êcieków, a tak˝e innych potrzeb w zakresie
uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby równie˝
sposobu zagospodarowywania odpadów,

b) okreÊlenie planowanego sposobu zagospoda-
rowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznacze-
nia i gabarytów projektowanych obiektów bu-
dowlanych, przedstawione w formie opisowej
i graficznej,

c) okreÊlenie charakterystycznych parametrów
technicznych inwestycji oraz danych charakte-
ryzujàcych jej wp∏yw na Êrodowisko;

6) decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wy-
danà zgodnie z ustawà z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie
Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84,
poz. 700), z zastrze˝eniem art. 19;

7) pozwolenie wodnoprawne, je˝eli jest ono wyma-
gane;

8) mapy z projektami podzia∏u nieruchomoÊci,
w przypadku koniecznoÊci dokonania podzia∏u
nieruchomoÊci, sporzàdzone zgodnie z odr´bnymi
przepisami, z uwzgl´dnieniem wskazaƒ, o których
mowa w pkt 9—11;
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9) wskazanie nieruchomoÊci, w stosunku do których
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre-
sie terminalu ma wywo∏aç skutek, o którym mowa
w art. 20 ust. 3;

10) wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obcià-
˝ajàcych nieruchomoÊci wskazane zgodnie z pkt 9;

11) wskazanie nieruchomoÊci, w stosunku do których
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre-
sie terminalu ma wywo∏aç skutek, o którym mowa
w art. 24 ust. 1; 

12) opinie, o których mowa w ust. 3;

13) wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi
wodami p∏ynàcymi.

2. Nie mo˝na uzale˝niaç ustalenia lokalizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu od zobowiàzania inwesto-
ra do spe∏nienia nieprzewidzianych odr´bnymi prze-
pisami Êwiadczeƒ lub warunków. 

3. Przed z∏o˝eniem wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
inwestor wyst´puje o opinie: 

1) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia — w od-
niesieniu do inwestycji lokalizowanych na obsza-
rach, którym zosta∏ nadany status uzdrowiska albo
status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach 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);

2) ministrów w∏aÊciwych do spraw gospodarki mor-
skiej, gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowe-
go, rybo∏ówstwa, spraw wewn´trznych oraz Mini-
stra Obrony Narodowej — w odniesieniu do
wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp,
konstrukcji i urzàdzeƒ w polskich obszarach mor-
skich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 mar-
ca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1502, z póên. zm.5)); 

3) dyrektora w∏aÊciwego urz´du morskiego — w od-
niesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa
ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o ob-
szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi-
nistracji morskiej;

4) w∏aÊciwego organu administracji geologicznej —
w odniesieniu do terenów zagro˝onych osuwa-
niem si´ mas ziemnych;

5) organów w∏aÊciwych w sprawach ochrony grun-
tów rolnych i leÊnych oraz melioracji wodnych —
w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na
cele rolne i leÊne, w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomoÊciami, zgodnie z usta-

wà 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.6)) oraz zgodnie z ustawà z dnia 18 lip-
ca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z póên. zm.7));

6) w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej — w odniesieniu do in-
westycji podlegajàcej przepisom ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.8))
oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.9));

7) dyrektora w∏aÊciwej regionalnej dyrekcji Paƒstwo-
wego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe —
w odniesieniu do gruntów leÊnych stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´dàcych w zarzàdzie
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe zgodnie z ustawà z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
z póên. zm.10));

8) w∏aÊciwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków — w odniesieniu do zabytków chronionych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póên. zm.11));

9) w∏aÊciwego zarzàdcy drogi — w odniesieniu do
obszarów pasa drogowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póên.
zm.12));

———————
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.

———————
6) 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.

7) 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.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666.

10) 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,
Nr 42, poz. 340 i Nr 69, poz. 595.

11) 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.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101.
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10) w∏aÊciwego zarzàdcy terenów kolejowych —
w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94, z póên. zm.13));

11) w∏aÊciwego miejscowo zarzàdu województwa, za-
rzàdu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta
miasta);

12) Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego — w odnie-
sieniu do obiektów budowanych w otoczeniu lot-
nisk lub stanowiàcych przeszkody lotnicze w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. —
Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696,
z póên. zm.14));

13) ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa —
w odniesieniu do nieruchomoÊci, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 967, z póên. zm.15));

14) dyrektora parku narodowego — w odniesieniu do
obszarów po∏o˝onych w granicach parku i jego
otuliny, zgodnie z ustawà z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póên. zm.16)).

4. W∏aÊciwy organ wydaje opini´, o której mowa
w ust. 3, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopi´ opinii
w∏aÊciwy organ przekazuje wojewodzie. Niewydanie
opinii w tym terminie traktuje si´ jako brak zastrze˝eƒ
do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zast´pujà
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bàdê stanowi-
ska w∏aÊciwych organów, wymagane odr´bnymi
przepisami dla lokalizacji inwestycji. 

Art. 7. 1. Decyzj´ o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu wydaje si´ w terminie miesiàca
od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w art. 6
ust. 1. W przypadku niewydania decyzji w terminie
wskazanym w zdaniu pierwszym, minister w∏aÊciwy
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej

i mieszkaniowej wymierza wojewodzie, w drodze po-
stanowienia, co do którego przys∏uguje wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy, kar´ w wysokoÊci 1 000 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
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza
si´ terminów przewidzianych w przepisach prawa do
dokonania okreÊlonych czynnoÊci, okresów zawiesze-
nia post´powania oraz okresów opóênieƒ spowodo-
wanych z winy strony, albo z przyczyn niezale˝nych
od organu. 

Art. 8. 1. Wojewoda zawiadamia o wszcz´ciu po-
st´powania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakre-
sie terminalu:

1) wnioskodawc´; 

2) w∏aÊcicieli i u˝ytkowników wieczystych nierucho-
moÊci obj´tych wnioskiem, przy czym zawiado-
mienia wysy∏a si´ na adres okreÊlony w katastrze
nieruchomoÊci ze skutkiem dor´czenia;

3) pozosta∏e strony, w drodze obwieszczenia w urz´-
dzie wojewódzkim i urz´dach gmin w∏aÊciwych ze
wzgl´du na lokalizacj´ inwestycji w zakresie termi-
nalu, na stronach internetowych urz´du woje-
wódzkiego, a tak˝e w prasie o zasi´gu ogólnopol-
skim; w obwieszczeniu zamieszcza si´ oznaczenia
nieruchomoÊci obj´tych wnioskiem, wed∏ug kata-
stru nieruchomoÊci oraz ksi´gi wieczystej, a tak˝e
informacj´ o miejscu, w którym strony mogà za-
poznaç si´ z aktami sprawy;

4) w∏aÊciwe miejscowo organy w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2—4, przy czym wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) niezw∏ocznie og∏asza
o wszcz´ciu post´powania na stronach interneto-
wych gminy.

2. Z dniem dor´czenia zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 1:

1) nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego, ob-
j´te wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji w zakresie terminalu, nie mogà
byç przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomoÊciami;

2) w odniesieniu do nieruchomoÊci obj´tych wnios-
kiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji w zakresie terminalu do czasu wydania
takiej decyzji, nie wydaje si´ decyzji o pozwoleniu
na budow´, decyzji o zezwoleniu na realizacj´ in-
westycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj´ inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku
publicznego; toczàce si´ post´powania ulegajà za-
wieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie termi-
nalu;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100.

14) 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.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 i Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766 i Nr 281,
poz. 2782.

16) 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.
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3) w odniesieniu do nieruchomoÊci obj´tych wnios-
kiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji w zakresie terminalu, do czasu wydania
takiej decyzji, zawiesza si´ post´powania o wyda-
nie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póên. zm.17));

4) w odniesieniu do obszarów morskich Rzeczypospo-
litej Polskiej obj´tych wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie termina-
lu, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza si´ po-
st´powania o wydanie pozwolenia na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzàdzeƒ w polskich obszarach morskich.

3. W przypadku zbycia w∏asnoÊci lub prawa u˝yt-
kowania wieczystego nieruchomoÊci obj´tej wnios-
kiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu, po dor´czeniu zawiado-
mienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca sà
zobowiàzani do zg∏oszenia w∏aÊciwemu wojewodzie
danych nowego w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczy-
stego. Brak dokonania powy˝szego zg∏oszenia i pro-
wadzenie post´powania bez udzia∏u nowego w∏aÊci-
ciela lub u˝ytkownika wieczystego nie stanowi pod-
stawy do wznowienia post´powania. 

4. CzynnoÊç prawna dokonana z naruszeniem
ust. 2 pkt 1 jest niewa˝na. Przepis ust. 2 pkt 2—4 nie
dotyczy post´powaƒ, których stronà sà inni inwesto-
rzy realizujàcy inwestycj´ w zakresie terminalu na da-
nej nieruchomoÊci.

5. Wojewoda niezw∏ocznie sk∏ada wniosek do w∏a-
Êciwego sàdu o ujawnienie w ksi´dze wieczystej
wszcz´cia post´powania w sprawie ustalenia lokaliza-
cji inwestycji w zakresie terminalu, a je˝eli nierucho-
moÊç nie ma za∏o˝onej ksi´gi wieczystej — o z∏o˝enie
do istniejàcego zbioru dokumentów zawiadomienia
o wszcz´ciu tego post´powania. 

Art. 9. W post´powaniu o ustalenie lokalizacji in-
westycji w zakresie terminalu przepisu art. 31 § 4 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.18)), zwanej dalej „Kodeksem post´powa-
nia administracyjnego”, nie stosuje si´. W przypad-
kach okreÊlonych w art. 97 § 1 pkt 1—3 Kodeksu po-
st´powania administracyjnego nie zawiesza si´ po-
st´powania. Przepisy art. 30 § 5 i art. 34 Kodeksu po-
st´powania administracyjnego stosuje si´ odpowied-
nio, z zastrze˝eniem, ˝e organ prowadzàcy post´po-
wanie wyznacza z urz´du przedstawiciela uprawnio-
nego do dzia∏ania w post´powaniu do czasu wyzna-
czenia przedstawiciela lub kuratora przez sàd.

Art. 10. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji w zakresie terminalu okreÊla i zawiera:

1) okreÊlenie terenu obj´tego inwestycjà w zakresie
terminalu, w tym linii rozgraniczajàcych teren in-
westycji;

2) warunki techniczne realizacji inwestycji;

3) warunki wynikajàce z potrzeb ochrony Êrodowiska
i ochrony zabytków, w tym dotyczàce przeciw-
dzia∏ania powa˝nym awariom przemys∏owym;

4) warunki ochrony przeciwpo˝arowej dla inwestycji;

5) wymagania dotyczàce ochrony interesów osób
trzecich;

6) zatwierdzenie podzia∏u nieruchomoÊci, o którym
mowa w art. 20 ust. 1;

7) oznaczenie nieruchomoÊci, w stosunku do których
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre-
sie terminalu ma wywo∏aç skutek, o którym mowa
w art. 20 ust. 3;

8) oznaczenie nieruchomoÊci, w stosunku do których
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre-
sie terminalu ma wywo∏aç skutek, o którym mowa
w art. 24 ust. 1;

9) termin wydania nieruchomoÊci lub opró˝nienia
lokali i innych pomieszczeƒ;

10) lokalizacj´ sztucznych wysp, konstrukcji i urzà-
dzeƒ w polskich obszarach morskich oraz pod-
morskich kabli i rurociàgów za pomocà wspó∏-
rz´dnych geograficznych;

11) oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi
wodami p∏ynàcymi.

2. Sporzàdzenie projektu decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji w zakresie terminalu powierza si´
osobie wpisanej na list´ izby samorzàdu zawodowe-
go urbanistów lub architektów.

Art. 11. 1. Nieuregulowany stan prawny nierucho-
moÊci obj´tych wnioskiem o wydanie decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu nie
stanowi przeszkody do wszcz´cia i prowadzenia po-
st´powania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakre-
sie terminalu. 

2. Przez nieuregulowany stan prawny nale˝y rozu-
mieç tak˝e sytuacj´, kiedy dotychczasowy w∏aÊciciel
nie ˝yje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spad-
ku. 

Art. 12. 1. Wojewoda dor´cza decyzj´ o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wniosko-
dawcy oraz zawiadamia pozosta∏e strony o jej wyda-
niu, w drodze obwieszczenia, w urz´dzie wojewódz-
kim i urz´dach gmin w∏aÊciwych ze wzgl´du na loka-
lizacj´ inwestycji w zakresie terminalu, na stronach in-
ternetowych tych gmin oraz urz´du wojewódzkiego,
a tak˝e w prasie o zasi´gu ogólnopolskim, ze skut-
kiem dor´czenia na dzieƒ obwieszczenia w urz´dzie
wojewódzkim. W∏aÊcicielom i u˝ytkownikom wieczy-
stym nieruchomoÊci obj´tych decyzjà o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomie-
nie o wydaniu decyzji wysy∏a si´ na adres okreÊlony
w katastrze nieruchomoÊci. 

———————
17) 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.

18) 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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2. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera in-
formacj´ o miejscu, w którym strony mogà zapoznaç
si´ z treÊcià decyzji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
dor´czenia i zawiadamiania stron o decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wyda-
nej przez organ wy˝szego stopnia.

Art. 13. 1. Przepisy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym nie majà zastosowania w spra-
wach okreÊlonych w niniejszym rozdziale, z wyjàtkiem
art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które
stosuje si´ do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu. 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za-
kresie terminalu wià˝e w∏aÊciwe organy przy sporzà-
dzaniu studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda prze-
kazuje niezw∏ocznie wydane decyzje o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji w zakresie terminalu w∏aÊciwym
wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta). 

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za-
kresie terminalu jest wià˝àca dla w∏aÊciwych orga-
nów w zakresie wydawania decyzji o warunkach za-
budowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce-
lu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii ko-
lejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwe-
stycji drogowej.

Art. 14. 1. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji w zakresie terminalu stanowi podstaw´
do dokonywania wpisów w ksi´dze wieczystej i w ka-
tastrze nieruchomoÊci.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za-
kresie terminalu wià˝e zarzàdc´ drogi wydajàcego ze-
zwolenie na zaj´cie pasa drogowego w celu umiesz-
czenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu, wcho-
dzàcego w sk∏ad inwestycji. 

Art. 15. 1. Pozwolenie na budow´ inwestycji w za-
kresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach
i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên.
zm.19)), zwanej dalej „Prawem budowlanym”, z za-
strze˝eniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za-
kresie terminalu wià˝e wojewod´ wydajàcego pozwo-
lenie na budow´.

3. Pozwolenie na budow´ inwestycji w zakresie
terminalu mo˝e w zale˝noÊci od ˝àdania wniosku,
obejmowaç ca∏e zamierzenie budowlane po∏o˝one na
obszarze danego województwa lub jego cz´Êç.

4. Do post´powania w sprawie pozwolenia na bu-
dow´ inwestycji w zakresie terminalu przepisy art. 5
ust. 3, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 9 oraz art. 12 stosuje si´
odpowiednio.

5. Ilekroç w przepisach Prawa budowlanego mo-
wa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, rozumie si´ przez to tak˝e decyzj´
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Art. 16. 1. W pozwoleniu na budow´ inwestycji
w zakresie terminalu wojewoda zezwala na usuni´cie
drzew lub krzewów znajdujàcych si´ na nieruchomo-
Êciach obj´tych decyzjà o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu. Do inwestycji w zakresie
terminalu nie stosuje si´ przepisów rozdzia∏u 4 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
z wyjàtkiem art. 84—89 tej ustawy.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budow´ in-
westycji w zakresie terminalu w przypadku, o którym
mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawieraç:

1) inwentaryzacj´ drzew i krzewów znajdujàcych si´
na terenie obj´tym wnioskiem, z wyszczególnie-
niem struktury i wieku drzewostanu oraz przezna-
czenia i dotychczasowego sposobu wykorzysty-
wania terenu, na którym rosnà drzewa i krzewy,
oraz

2) plan gospodarki zielenià, jako cz´Êç projektu zagos-
podarowania dzia∏ki lub terenu, w którym okreÊla
si´ przyczyn´ i termin zamierzonego usuni´cia po-
szczególnych drzew, wielkoÊç powierzchni, z któ-
rej zostanà usuni´te krzewy i termin zamierzone-
go ich usuni´cia.

3. Wojewoda mo˝e w pozwoleniu na budow´ in-
westycji w zakresie terminalu na∏o˝yç obowiàzek prze-
sadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce. 

Art. 17. 1. Pozwolenie na u˝ytkowanie inwestycji
w zakresie terminalu wydaje wojewoda. Przepis art. 5
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Wojewoda zobowiàzany jest przeprowadziç
obowiàzkowà kontrol´ oraz wydaç decyzj´ w przed-
miocie pozwolenia na u˝ytkowanie w terminie miesià-
ca od dnia zg∏oszenia inwestycji do odbioru w rozu-
mieniu Prawa budowlanego. 

Art. 18. 1. Je˝eli realizacja inwestycji w zakresie
terminalu wymaga wydania pozwolenia wodnopraw-
nego, odpowiednio, marsza∏ek województwa albo
starosta wydajà to pozwolenie w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o jego wy-
danie. W sprawach dotyczàcych wydania pozwolenia
wodnoprawnego nie stosuje si´ art. 131 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. 

2. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomoÊci,
o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, siedziby i ad-
resy w∏aÊcicieli tych nieruchomoÊci okreÊla si´ we-
d∏ug katastru nieruchomoÊci.

3. W przypadku niewydania decyzji w terminie,
o którym mowa w ust. 1, organ wy˝szego stopnia wy-
mierza, odpowiednio marsza∏kowi województwa albo
staroÊcie, w drodze postanowienia, na które przys∏u-

———————
19) 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.
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guje za˝alenie, kar´ w wysokoÊci 1 000 z∏ za ka˝dy
dzieƒ zw∏oki. Wp∏ywy z kar stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa.

4. Kar´ uiszcza si´ w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia postanowienia, o którym mowa w ust. 3.
W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa
w ust. 3, podlega ona Êciàgni´ciu w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza
si´ terminów przewidzianych w przepisach prawa do
dokonania okreÊlonych czynnoÊci, okresów zawiesze-
nia post´powania oraz okresów opóênieƒ spowodo-
wanych z winy strony, albo z przyczyn niezale˝nych
od organu.

Art. 19. 1. Z zastrze˝eniem przepisów niniejszej
ustawy, wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarun-
kowaniach realizacji inwestycji w zakresie terminalu
nast´puje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 paê-
dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko. 

2. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o której
mowa w ust. 1, niezw∏ocznie zawiadamia organ wy˝-
szego stopnia o z∏o˝eniu wniosku o wydanie decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu
takiej decyzji.

3. Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1,
wynosi 45 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

4. Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza
si´ terminów przewidzianych w przepisach prawa do
dokonania okreÊlonych czynnoÊci, w szczególnoÊci
w ramach post´powania w sprawie transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko, okresów zawieszenia
post´powania oraz okresów opóênieƒ spowodowa-
nych z winy strony albo z przyczyn niezale˝nych od
organu.

Rozdzia∏ 3

Nabywanie tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci
i realizacja inwestycji w zakresie terminalu

Art. 20. 1. Decyzjà o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji w zakresie terminalu zatwierdza si´ podzia∏ nieru-
chomoÊci. Mapy z projektami podzia∏u nieruchomoÊci
stanowià integralnà cz´Êç decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji w zakresie terminalu.

2. Linie rozgraniczajàce teren ustalone decyzjà
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
stanowià linie podzia∏u nieruchomoÊci.

3. NieruchomoÊci znajdujàce si´ w liniach rozgra-
niczajàcych teren inwestycji w zakresie wskazanym
w art. 10 ust. 1 pkt 7, stajà si´ z mocy prawa w∏asno-
Êcià Skarbu Paƒstwa z dniem, w którym decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
sta∏a si´ ostateczna, za odszkodowaniem. 

4. Je˝eli nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 3,
lub prawa u˝ytkowania wieczystego tych nierucho-
moÊci sà obcià˝one ograniczonymi prawami rzeczo-
wymi, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokaliza-

cji inwestycji w zakresie terminalu sta∏a si´ ostatecz-
na, prawa te wygasajà za odszkodowaniem.

5. W przypadku gdy nieruchomoÊç podlegajàca
podzia∏owi zgodnie z ust. 1 jest obcià˝ona hipotekà,
hipoteka wygasa wy∏àcznie w stosunku do cz´Êci nie-
ruchomoÊci obj´tych decyzjà o ustaleniu lokalizacji in-
westycji w zakresie terminalu.

6. Z zastrze˝eniem ust. 7, inwestor nabywa z mo-
cy prawa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji w zakresie terminalu sta∏a si´ osta-
teczna, prawo u˝ytkowania wieczystego nieruchomo-
Êci gruntowych, okreÊlonych w ust. 3, oraz prawo w∏as-
noÊci budynków, innych urzàdzeƒ trwale z gruntem
zwiàzanych i lokali znajdujàcych si´ na tych nierucho-
moÊciach.

7. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji w zakresie terminalu sta∏a si´ ostatecz-
na, ustanawia si´ trwa∏y zarzàd nieruchomoÊci na
czas nieoznaczony, na rzecz Urz´du Morskiego
w Szczecinie.

8. Nabycie prawa u˝ytkowania wieczystego, pra-
wa w∏asnoÊci budynków, innych urzàdzeƒ trwale
z gruntem zwiàzanych i lokali oraz ustanowienie trwa-
∏ego zarzàdu stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

9. Op∏aty z tytu∏u ustanowienia u˝ytkowania wie-
czystego oraz op∏aty z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu sà na-
liczane i nak∏adane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami.

10. W decyzji, o której mowa w ust. 8, ustala si´
odpowiednio warunki:

1) u˝ytkowania wieczystego, z zachowaniem zasad
okreÊlonych w art. 62 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
i w art. 236 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.20)) oraz kwot´ nale˝nà za nabycie w∏asnoÊci;

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

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91,
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r.
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012,
Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r.
Nr 42, poz. 341 i Nr 79, poz. 662.



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6645 — Poz. 700

2) trwa∏ego zarzàdu, z zachowaniem zasad okreÊlo-
nych w art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami.

11. W stosunku do nieruchomoÊci obj´tych decy-
zjà o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie termi-
nalu, nie stosuje si´ art. 4 i 4a ustawy z dnia 20 grud-
nia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz
art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoÊciami.

12. Je˝eli przeznaczona na inwestycj´ w zakresie
terminalu nieruchomoÊç gruntowa stanowiàca w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu tery-
torialnego zosta∏a oddana w u˝ytkowanie wieczyste,
w zakresie wskazanym w decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji w zakresie terminalu, u˝ytkowanie to
wygasa za odszkodowaniem, z dniem, w którym de-
cyzja o ustaleniu inwestycji w zakresie terminalu sta-
∏a si´ ostateczna.

13. Do ustalenia wysokoÊci i wyp∏acenia odszko-
dowania w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4
i 12, stosuje si´ odpowiednio przepisy o gospodarce
nieruchomoÊciami, z zastrze˝eniem art. 23 i 24.

Art. 21. Do egzekucji obowiàzków wynikajàcych
z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu stosuje si´ przepisy o post´powaniu egze-
kucyjnym w administracji.

Art. 22. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji w zakresie terminalu stanowi podstaw´ do wyda-
nia przez wojewod´ decyzji o wygaÊni´ciu trwa∏ego
zarzàdu ustanowionego na nieruchomoÊci przezna-
czonej na inwestycj´ w zakresie terminalu, stanowià-
cej w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub zarzàdu w odniesie-
niu do gruntów w zarzàdzie Paƒstwowego Gospodar-
stwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe. 

2. Je˝eli przeznaczona na inwestycj´ w zakresie
terminalu nieruchomoÊç stanowiàca w∏asnoÊç Skar-
bu Paƒstwa zosta∏a uprzednio wydzier˝awiona, wyna-
j´ta lub u˝yczona, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu stanowi podstaw´ do wy-
powiedzenia przez wojewod´ umowy dzier˝awy, naj-
mu lub u˝yczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za
straty poniesione na skutek rozwiàzania umowy przy-
s∏uguje odszkodowanie od Skarbu Paƒstwa.

Art. 23. 1. Za nieruchomoÊci, u˝ytkowanie wieczy-
ste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomo-
Êci, o których mowa w art. 20 ust. 3, 4 i 12, przys∏ugu-
je odszkodowanie w wysokoÊci uzgodnionej mi´dzy
wojewodà, a dotychczasowym w∏aÊcicielem, u˝yt-
kownikiem wieczystym lub osobà, której przys∏uguje
ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomoÊci.
Uzgodnienia dokonuje si´ w formie pisemnej pod ry-
gorem niewa˝noÊci.

2. Je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia, w którym
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu sta∏a si´ ostateczna, nie dojdzie do uzgod-
nienia, o którym mowa w ust. 1, wysokoÊç odszkodo-
wania ustala wojewoda w drodze decyzji. 

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

kowego sporzàdzonego przez rzeczoznawc´ majàtko-
wego, wed∏ug stanu nieruchomoÊci w dniu wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu przez organ pierwszej instancji oraz wed∏ug
jej wartoÊci w dniu uzgodnienia, o którym mowa
w ust. 1, albo w dniu wydania decyzji ustalajàcej wy-
sokoÊç odszkodowania. Odszkodowanie podlega wa-
loryzacji na dzieƒ wyp∏aty, wed∏ug zasad obowiàzujà-
cych w przypadku zwrotu wyw∏aszczonych nierucho-
moÊci. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4,
wysokoÊç odszkodowania przys∏ugujàcego dotych-
czasowemu w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi wieczy-
stemu zmniejsza si´ o kwot´ równà wartoÊci odszko-
dowania ustalonego z tytu∏u wygaÊni´cia ograniczo-
nych praw rzeczowych. 

5. Suma wysokoÊci odszkodowania przys∏ugujà-
cego dotychczasowemu w∏aÊcicielowi lub u˝ytkowni-
kowi wieczystemu, z wy∏àczeniem kwot, o których
mowa w ust. 8 i 9, 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. Roszczenia osób uprawnionych z tytu∏u
ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja si´ we-
d∏ug pierwszeƒstwa tych praw, ustalonego zgodnie
z odr´bnymi przepisami. 

6. Je˝eli na nieruchomoÊciach, o których mowa
w art. 20 ust. 3, lub na prawie u˝ytkowania wieczyste-
go tych nieruchomoÊci jest ustanowiona hipoteka,
wysokoÊç odszkodowania z tytu∏u wygaÊni´cia hipo-
teki ustala si´ w wysokoÊci Êwiadczenia g∏ównego
wierzytelnoÊci zabezpieczonej hipotekà, w zakresie,
w jakim wierzytelnoÊç ta nie wygas∏a, wraz z odsetka-
mi zabezpieczonymi tà hipotekà obliczonymi na dzieƒ
sp∏aty wierzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to
podlega zaliczeniu na sp∏at´ Êwiadczenia g∏ównego
wierzytelnoÊci zabezpieczonej hipotekà wraz z odset-
kami. 

7. Odszkodowanie z tytu∏u wygaÊni´cia ograniczo-
nych praw rzeczowych wyp∏aca si´ osobom, którym
te prawa przys∏ugiwa∏y. WysokoÊç odszkodowania
z tytu∏u wygaÊni´cia ograniczonych praw rzeczowych
nie mo˝e przekraczaç wartoÊci nieruchomoÊci ustalo-
nej zgodnie z ust. 3.

8. Je˝eli dotychczasowy w∏aÊciciel lub u˝ytkownik
wieczysty nieruchomoÊci obj´tej decyzjà o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wyda t´
nieruchomoÊç lub wyda nieruchomoÊç i opró˝ni lokal
oraz inne pomieszczenia niezw∏ocznie, lecz nie póê-
niej ni˝ w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwe-
stora wezwania do wydania nieruchomoÊci, to wyso-
koÊç odszkodowania powi´ksza si´ o kwot´ równà
5 % wartoÊci nieruchomoÊci lub wartoÊci prawa u˝yt-
kowania wieczystego, okreÊlonej w operacie, o któ-
rym mowa w ust. 3.

9. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu dotyczy nieruchomo-
Êci zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo bu-
dynkiem, w którym zosta∏ wyodr´bniony lokal miesz-
kalny, wysokoÊç odszkodowania przys∏ugujàcego do-
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tychczasowemu w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi
wieczystemu tej nieruchomoÊci, zamieszka∏emu
w tym budynku albo lokalu powi´ksza si´ o kwot´
10 000 z∏ w odniesieniu do tej nieruchomoÊci. 

10. Odszkodowania za nieruchomoÊci o nieuregu-
lowanym stanie prawnym podlegajà przekazaniu do
depozytu sàdowego na okres 10 lat.

11. Je˝eli na nieruchomoÊciach, o których mowa
w art. 20 ust. 3, sà zlokalizowane obiekty infrastruktu-
ry s∏u˝àce wykonywaniu przez jednostki samorzàdu
terytorialnego zadaƒ w∏asnych, zrealizowane lub re-
alizowane przy wykorzystaniu Êrodków pochodzàcych
z bud˝etu Unii Europejskiej lub innych êróde∏ zagra-
nicznych, odszkodowanie powi´ksza si´ o kwot´ pod-
legajàcych zwrotowi Êrodków pochodzàcych z do-
finansowania wraz z odsetkami nale˝nymi zgodnie
z przepisami regulujàcymi zasady zwrotu dofinanso-
wania. Odszkodowanie w cz´Êci przenoszàcej odszko-
dowanie nale˝ne na zasadach wynikajàcych z ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami przyznaje si´ pod warunkiem rozwiàzujàcym
dokonania przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego,
w trybie i terminie wynikajàcym z w∏aÊciwych przepi-
sów, zwrotu dofinansowania wraz z nale˝nymi odset-
kami.

12. Organem w∏aÊciwym do wyp∏aty odszkodo-
waƒ jest wojewoda. 

Art. 24. 1. W odniesieniu do nieruchomoÊci obj´-
tych decyzjà o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre-
sie terminalu, wskazanych zgodnie z art. 10 ust. 1
pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejÊcia na teren
nieruchomoÊci dla prowadzenia na nich budowy in-
westycji w zakresie terminalu, a tak˝e prac zwiàza-
nych z konserwacjà lub usuwaniem awarii, wojewoda
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu ograniczy sposób korzystania z nierucho-
moÊci przez udzielenie zezwolenia na zak∏adanie
i przeprowadzenie na nieruchomoÊci ciàgów drena˝o-
wych, przewodów i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przesy∏a-
nia p∏ynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz
urzàdzeƒ ∏àcznoÊci publicznej i sygnalizacji, a tak˝e in-
nych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urzàdzeƒ niezb´dnych do korzystania
z tych przewodów i urzàdzeƒ. Przepisy art. 124 ust. 2
i 4—8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoÊciami stosuje si´ odpowiednio, z zastrze-
˝eniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wo-
jewoda.

Art. 25. 1. W przypadku gdy inwestycja w zakresie
terminalu wymaga przejÊcia przez tereny wód p∏ynà-
cych, dróg publicznych, bàdê tereny linii kolejowej, in-
westor jest uprawniony do nieodp∏atnego zaj´cia te-
go terenu na czas realizacji tej inwestycji.

2. Inwestor, niezw∏ocznie przed planowanym zaj´-
ciem terenu, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia
w drodze pisemnego porozumienia z zarzàdcà drogi,
zarzàdcà infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi
organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, zakres, termin
i warunki zaj´cia tego terenu.

Art. 26. Grunty pokryte wodami, stanowiàce w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa, niezb´dne do realizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu oddaje si´ inwestorowi na
czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w u˝ytko-
wanie za op∏atà rocznà, na zasadach okreÊlonych
w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wod-
ne. 

Art. 27. 1. Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy
Paƒstwowe zarzàdzajàce, na podstawie ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, nieruchomoÊciami obj´-
tymi pozwoleniem na budow´ inwestycji w zakresie
terminalu, sà obowiàzane do dokonania wycinki
drzew i krzewów oraz ich uprzàtni´cia w terminie oraz
na warunkach ustalonych w odr´bnym porozumieniu
mi´dzy Paƒstwowym Gospodarstwem LeÊnym Lasy
Paƒstwowe a inwestorem.

2. Je˝eli w terminie miesiàca od dnia, w którym
decyzja o pozwoleniu na budow´ inwestycji w zakre-
sie terminalu sta∏a si´ ostateczna, nie dojdzie do za-
warcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, termin
oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzàt-
ni´cia ustala wojewoda w drodze decyzji. Organem
wy˝szego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu
pierwszym, jest minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska.

3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów,
o której mowa w ust. 1, staje si´, nieodp∏atnie w∏asno-
Êcià Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe.

4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzàt-
ni´cia ponosi inwestor.

Art. 28. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´tych de-
cyzjà o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ter-
minalu nie stosuje si´ przepisów o ochronie gruntów
rolnych i leÊnych.

Art. 29. Organem wy˝szego stopnia w sprawach
okreÊlonych w niniejszym rozdziale jest minister w∏a-
Êciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzen-
nej i mieszkaniowej, z zastrze˝eniem art. 27 ust. 2.

Art. 30. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szej ustawie stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami, przy czym ilekroç w przepisach tej ustawy mo-
wa jest o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, rozumie si´ przez to tak˝e decyzj´
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Rozdzia∏ 4

Udzielanie zamówieƒ na realizacj´ inwestycji
w zakresie terminalu

Art. 31. 1. Zamówienia udzielane w zwiàzku
z przygotowaniem, realizacjà i finansowaniem inwe-
stycji okreÊlonych w art. 2 ust. 2, je˝eli wymaga tego
istotny interes bezpieczeƒstwa paƒstwa, sà realizo-
wane zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych. Zamówienia
te udzielane sà w sposób pozwalajàcy na zawarcie
umów bez zb´dnej zw∏oki, a jeÊli wartoÊç umowy bez
podatku od towarów i us∏ug jest równa lub przekra-
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cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty okreÊ-
lonej w ust. 2, to jest ona zawierana z zachowaniem
warunków uczciwej konkurencji — w procedurze
otwartej, rzetelnej, przejrzystej i niedyskryminacyj-
nej. Po z∏o˝eniu ofert i ewentualnej preselekcji proce-
dura ta mo˝e obejmowaç negocjacje, zgodnie ze
wspomnianymi zasadami, w celu okreÊlenia elemen-
tów najbardziej dostosowanych do specyfiki lub z∏o-
˝onoÊci potrzeb. 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wynoszà: 

1) dla umów o roboty budowlane — 5 150 000 euro,

2) dla umów o Êwiadczenie us∏ug — 412 000 euro,

3) dla umów o dostawy — 412 000 euro

— przy czym kurs z∏otego w stosunku do euro, sta-
nowiàcy podstaw´ przeliczania wartoÊci umów,
o których mowa w ust. 1, ustalany jest zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych.

Art. 32. Umowy zwiàzane z wykorzystaniem inwe-
stycji w zakresie terminalu mogà byç zawierane na
okres d∏u˝szy ni˝ 4 lata. Przepisu art. 142 ust. 3 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych nie stosuje si´. 

Rozdzia∏ 5

Finansowanie inwestycji w zakresie terminalu

Art. 33. 1. Inwestycje w zakresie terminalu finan-
suje si´:

1) ze Êrodków w∏asnych podmiotów realizujàcych in-
westycje w zakresie terminalu oraz uzyskanych
przez nich kredytów bankowych i po˝yczek, a tak-
˝e ze Êrodków pochodzàcych z emisji obligacji,
w tym obligacji przychodowych;

2) ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu paƒstwa
ustalonych w programie wieloletnim, w przypad-
ku inwestycji, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1,
co nie wy∏àcza finansowania tych inwestycji z in-
nych êróde∏, w tym okreÊlonych w pkt 3;

3) ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europej-
skiej; 

4) z innych êróde∏.

2. Podmiotowi realizujàcemu inwestycje w zakre-
sie terminalu mogà byç udzielone przez Skarb Paƒ-
stwa gwarancje i por´czenia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwaran-
cjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689,
z póên. zm.21)). 

3. Koszty realizacji inwestycji w zakresie terminalu
stanowià koszty uzasadnione w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póên.
zm.22)), dotyczàcych kalkulacji taryfy. 

Rozdzia∏ 6

Post´powanie administracyjne dla realizacji
inwestycji w zakresie terminalu

Art. 34. 1. Decyzje administracyjne, o których mo-
wa w niniejszej ustawie, podlegajà natychmiastowe-
mu wykonaniu. 

2. Odwo∏anie od decyzji administracyjnej, o której
mowa w niniejszej ustawie, wnosi si´ w terminie 7 dni
od dnia dor´czenia decyzji stronie albo w terminie
14 dni od dnia obwieszczenia lub dor´czenia zawiado-
mienia o wydaniu decyzji. 

3. Odwo∏anie od decyzji administracyjnej, o której
mowa w niniejszej ustawie, powinno zawieraç zarzu-
ty odnoszàce si´ do decyzji, okreÊlaç istot´ i zakres ˝à-
dania b´dàcego przedmiotem odwo∏ania oraz wska-
zywaç dowody uzasadniajàce to ˝àdanie.

4. Odwo∏anie od decyzji administracyjnej, o której
mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje si´ w terminie
14 dni. Przepisu art. 135 Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego nie stosuje si´.

5. W post´powaniu przed organem wy˝szego
stopnia oraz przed sàdem administracyjnym nie mo˝-
na uchyliç decyzji, o której mowa w niniejszej usta-
wie, w ca∏oÊci ani stwierdziç jej niewa˝noÊci, gdy wa-
dà dotkni´ta jest tylko cz´Êç decyzji dotyczàca cz´Êci
inwestycji w zakresie terminalu, nieruchomoÊci lub
dzia∏ki.

6. W post´powaniu administracyjnym w sprawie
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji administracyjnej,
o której mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje si´
art. 159 Kodeksu post´powania administracyjnego.

Art. 35. 1. Do skarg na decyzje administracyjne,
o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje si´ prze-
pisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o po-
st´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.23)), z wy∏àczeniem
art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrze˝eniem przepisów
niniejszej ustawy, z tym ˝e:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg´ nast´puje
w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684
i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586.

23) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,
Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205,
z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217,
poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831
i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216,
poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 433.
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2) skarg´ rozpatruje si´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania akt wraz z odpowiedzià na skarg´.

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikajà-
cej z realizacji inwestycji w zakresie terminalu wynosi
2 miesiàce od jej wniesienia.

Art. 36. 1. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci ostatecz-
nej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu, 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 inwestor roz-
poczà∏ budow´. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego stosuje si´ odpowiednio.

2. W przypadku uwzgl´dnienia skargi na decyzj´
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
sàd administracyjny po up∏ywie 30 dni od dnia rozpo-
cz´cia budowy mo˝e stwierdziç jedynie, ˝e decyzja
narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych
w art. 145 lub 156 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego. 

3. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
albo stwierdzenia, ˝e decyzja ta zosta∏a wydana z na-
ruszeniem prawa, naprawienie szkody powsta∏ej
w wykonaniu tej decyzji mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
przez zap∏at´ odpowiedniej sumy pieni´˝nej na rzecz
poszkodowanego.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
decyzji o pozwoleniu na budow´ w zakresie terminalu.

Art. 37. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosu-
je si´ do decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1, decy-
zji, o której mowa w art. 23 ust. 2, oraz decyzji, o któ-
rej mowa w art. 24 ust. 2.

Rozdzia∏ 7

Inwestycje towarzyszàce inwestycjom w zakresie
terminalu

Art. 38. Inwestycjami towarzyszàcymi inwesty-
cjom w zakresie terminalu sà nast´pujàce inwestycje
realizowane przez: 

1) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spó∏ka
akcyjna z siedzibà w Warszawie:

a) rozbudowa podziemnego magazynu gazu
Wierzchowice, w tym:

— budowa naziemnej infrastruktury technicz-
nej,

— wykonanie odwiertów magazynowych,

— budowa gazociàgów ∏àczàcych obiekty insta-
lacji magazynowej,

b) rozbudowa kawernowego podziemnego maga-
zynu gazu Mogilno, w tym:

— rozbudowa instalacji ∏ugowniczej,

— budowa komór magazynowych,

— rozbudowa naziemnej infrastruktury tech-
nicznej,

— budowa gazociàgów ∏àczàcych obiekty insta-
lacji magazynowej,

c) budowa kawernowego podziemnego magazy-
nu gazu Kosakowo oraz kawernowego pod-
ziemnego magazynu gazu Goleniów, w tym:
— instalacji ∏ugowniczej,
— rurociàgów i instalacji zrzutu solanki,
— komór magazynowych,
— naziemnej infrastruktury technicznej,
— gazociàgów ∏àczàcych obiekty instalacji ma-

gazynowej;

2) Operatora Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYS-
TEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w Warszawie:

a) budowa gazociàgów i instalacji przy∏àczenio-
wych dla podziemnych magazynów gazu, o któ-
rych mowa w pkt 1, 

b) budowa gazociàgu Szczecin—Gdaƒsk wraz z in-
frastrukturà niezb´dnà do jego obs∏ugi na tere-
nie województw zachodniopomorskiego i po-
morskiego,

c) budowa gazociàgu Szczecin—Lwówek wraz
z infrastrukturà niezb´dnà do jego obs∏ugi na
terenie województw zachodniopomorskiego,
lubuskiego i wielkopolskiego,

d) budowa gazociàgu Lwówek — Odolanów wraz
z infrastrukturà niezb´dnà do jego obs∏ugi na
terenie województwa wielkopolskiego,

e) budowa gazociàgu Gustorzyn—Odolanów wraz
z infrastrukturà niezb´dnà do jego obs∏ugi na
terenie województw kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego,

f) budowa gazociàgu W∏oc∏awek—Gdynia wraz
z infrastrukturà niezb´dnà do jego obs∏ugi na
terenie województw pomorskiego i kujawsko-
-pomorskiego,

g) budowa gazociàgu Rembelszczyzna—Gusto-
rzyn wraz z infrastrukturà niezb´dnà do jego
obs∏ugi na terenie województw kujawsko-po-
morskiego i mazowieckiego,

h) budowa mi´dzysystemowego Gazociàgu Ba∏-
tyckiego (Baltic Pipe) stanowiàcego po∏àczenie
systemów przesy∏owych Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Królestwa Danii wraz infrastrukturà nie-
zb´dnà do jego obs∏ugi.

Art. 39. 1. Do inwestycji towarzyszàcych stosuje
si´ przepisy rozdzia∏ów 2, 3 i 6 oraz art. 43.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budow´
inwestycji towarzyszàcych, o których mowa w art. 38
pkt 1, inwestor za∏àcza opini´ w∏aÊciwego organu
nadzoru górniczego. Przepisy art. 6 ust. 4 i 5 stosuje
si´ odpowiednio.

3. Do inwestycji towarzyszàcej, o której mowa
w art. 38 pkt 2 lit. h, przepis art. 32 stosuje si´ odpo-
wiednio.

4. W zwiàzku z inwestycjà towarzyszàcà, o której
mowa w art. 38 pkt 2 lit. h, mogà byç przyznawane
ubezpieczenia eksportowe zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez
Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2005 r. Nr 143, poz. 1204).
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Art. 40. 1. W przypadku inwestycji towarzyszàcej,
o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. h, organ w∏aÊciwy do
wydania decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, jest
obowiàzany, za zgodà strony, na rzecz której decyzja
zosta∏a wydana, do jednokrotnego przeniesienia tej
decyzji lub jej cz´Êci na rzecz innego podmiotu b´dà-
cego spó∏kà zale˝nà Operatora Gazociàgów Przesy∏o-
wych GAZ-SYSTEM spó∏ka akcyjna z siedzibà w War-
szawie, je˝eli przyjmuje on warunki zawarte w tej de-
cyzji. 

2. Przeniesienie decyzji, o którym mowa w ust. 1,
nie wywo∏uje zmian w zakresie skutków, o których
mowa w art. 20 i 24, zaistnia∏ych przed dniem przenie-
sienia. 

3. Stronami post´powania w sprawie przeniesie-
nia decyzji, o którym mowa w ust. 1, sà jedynie pod-
mioty, mi´dzy którymi ma byç dokonane przeniesie-
nie decyzji. 

4. Przez inwestora rozumie si´ równie˝ podmiot,
na który zosta∏a przeniesiona decyzja. 

5. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do
pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji, o której
mowa w art. 19 ust. 1.

Art. 41. W przypadku inwestycji towarzyszàcych:

1) termin, o którym mowa w art. 45 ust. 1a ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gór-
nicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póên.
zm.24)), wynosi miesiàc;

2) w∏aÊciwy organ rozpatruje wniosek o wydanie
koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie sub-
stancji w górotworze w terminie 21 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i przepis koƒcowy

Art. 42. 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 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 340) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 64:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organu, o którym mowa w art. 78, w przy-
padku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decy-
zji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1—3,
10, 11, 13 i 15.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego, je˝eli plan ten
zosta∏ uchwalony, albo informacj´ o jego
braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obo-
wiàzku przeprowadzenia oceny oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na Êrodowisko dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu
paƒstwowym, dla przedsi´wzi´ç Euro 2012,
dla przedsi´wzi´ç wymagajàcych koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopa-
lin oraz dla inwestycji realizowanej na pod-
stawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazy-
fikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w ÂwinoujÊciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) w za-
kresie zadaƒ inwestycyjnych, o których mo-
wa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej ustawy, zwa-
nej dalej „inwestycjà w zakresie terminalu.”;

2) w art. 67 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) zawieraç informacje, o których mowa w art. 66,
okreÊlone ze szczegó∏owoÊcià i dok∏adnoÊcià
odpowiednio do posiadanych danych wynika-
jàcych z projektu budowlanego i innych infor-
macji uzyskanych po wydaniu decyzji o Êro-
dowiskowych uwarunkowaniach i decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2—9
i pkt 11—15, je˝eli by∏y ju˝ dla danego przed-
si´wzi´cia wydane; 

2) okreÊlaç stopieƒ i sposób uwzgl´dnienia wy-
magaƒ dotyczàcych ochrony Êrodowiska, za-
wartych w decyzji o Êrodowiskowych uwarun-
kowaniach i decyzjach, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 2—9 i pkt 11—15, je˝eli by-
∏y ju˝ dla danego przedsi´wzi´cia wydane.”;

3) w art. 70 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypad-
ku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decyzji, o któ-
rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1—3, pkt 10—13
i 15.”;

4) w art. 72 w ust. 1 dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za-
kresie terminalu wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwesty-
cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w ÂwinoujÊciu.”;

5) w art. 74 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dla przedsi´wzi´ç, dla których organem pro-
wadzàcym post´powanie jest regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska — wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, je˝eli plan ten zosta∏ uchwalony,
albo informacj´ o jego braku; nie dotyczy to
wniosku o wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla li-
nii kolejowej o znaczeniu paƒstwowym, dla
przedsi´wzi´ç Euro 2012, dla przedsi´wzi´ç
wymagajàcych koncesji na poszukiwanie i roz-
poznawanie z∏ó˝ kopalin oraz dla inwestycji
w zakresie terminalu;”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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6) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 dodaje si´ lit. f w brzmie-
niu:

„f) inwestycji w zakresie terminalu;”;

7) 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—15.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego, je˝eli plan ten
zosta∏ uchwalony, albo informacj´ o jego
braku; nie dotyczy to uzgodnieƒ i opinii dla
drogi publicznej, dla linii kolejowej o zna-
czeniu paƒstwowym, dla przedsi´wzi´ç Eu-
ro 2012, dla przedsi´wzi´ç wymagajàcych
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
z∏ó˝ kopalin oraz dla inwestycji w zakresie
terminalu.”;

8) w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodnoÊci lokalizacji przedsi´wzi´cia z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, je˝eli plan ten zosta∏ uchwalo-
ny. Nie dotyczy to decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach wydawanej dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu paƒ-
stwowym, dla przedsi´wzi´ç Euro 2012, dla
przedsi´wzi´ç wymagajàcych koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin oraz
dla inwestycji w zakresie terminalu.”;

9) w art. 96 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagos-

podarowania przestrzennego, je˝eli plan ten
zosta∏ uchwalony, albo informacji o jego bra-
ku; nie dotyczy to drogi publicznej, linii kolejo-
wej o znaczeniu paƒstwowym, przedsi´wzi´ç
Euro 2012, przedsi´wzi´ç wymagajàcych kon-
cesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ ko-
palin oraz bezzbiornikowego magazynowania
substancji w górotworze i inwestycji w zakre-
sie terminalu.”.

Art. 43. 1. W przypadku gdy lokalizacja inwestycji
w zakresie terminalu przewidziana jest w obowiàzujà-
cym miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
inwestor w ka˝dym czasie mo˝e wystàpiç o wydanie:

1) pozwolenia na budow´ inwestycji w zakresie ter-
minalu w trybie niniejszej ustawy;

2) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu w trybie niniejszej ustawy, z zastrze˝e-
niem ˝e art. 6 ust. 3 pkt 1, 3, 4, 8 i 11 nie stosuje si´;

3) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu w trybie niniejszej ustawy, w zakresie
skutków, o których mowa w art. 20 lub art. 24
ust. 1, z zastrze˝eniem ˝e w takim przypadku:
a) wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 1, zawie-

ra dane okreÊlone w art. 6 ust. 1 pkt 8—11,
b) przepisu art. 6 ust. 3 nie stosuje si´. 

2. Do post´powaƒ w sprawach dotyczàcych inwe-
stycji w zakresie terminalu, wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy decy-
zjà ostatecznà, stosuje si´ przepisy dotychczasowe. 

Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.
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