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- w y c i ą g - 

USTAWA 

z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych 
 

Art. 24ga. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:  
1) dróg lub ich odcinków w transeuropejskiej sieci drogowej;  
2) autostrad i dróg ekspresowych lub ich odcinków poza transeuropejską siecią drogową; 

Art. 24l. 1. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga przedstawienia jego wyniku, na 
który składają się sprawozdanie oraz sformułowane na jego podstawie zalecenia dla zarządcy 
drogi.  
2. Zarządca drogi uwzględnia wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na dalszych 
etapach przygotowania, budowy i użytkowania drogi.  
3. W uzasadnionych przypadkach zarządca drogi może nie uwzględnić wyniku audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zarządca drogi jest obowiązany do opracowania 

uzasadnienia stanowiącego załącznik do wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

- w y c i ą g - 

USTAWA 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

 

Art. 124. 4. Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży 

obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu 

lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Jeżeli 

przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje 

nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4.  

5. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w 

ust. 1, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe 

korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej 

dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby 

odpowiednio starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub 

występujący z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nabył od niego na rzecz 

Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.  

6. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić 

nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii 

ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Obowiązek udostępnienia 

nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

7. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do dokonania wpisu w 

księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu 

administracji rządowej, lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

zezwolenie było udzielone na wniosek tej jednostki. 
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USTAWA 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 

Art. 212. 1. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność 

Skarbu Państwa wykonują:  

1) Wody Polskie – w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych;  

2) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza 

terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych. 


