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U S TA W A
z dnia 28 lipca 2005 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb wspó∏pracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

2) partner prywatny — nast´pujàce podmioty:
a) przedsi´biorc´ w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
b) organizacj´ pozarzàdowà,
c) koÊció∏ lub inny zwiàzek wyznaniowy,

2. Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu
ustawy, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym wspó∏praca podmiotu publicznego
i partnera prywatnego, s∏u˝àca realizacji zadania publicznego, je˝eli odbywa si´ na zasadach okreÊlonych
w ustawie.
Art. 2. 1. Przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsi´wzi´cia za wynagrodzeniem na rzecz
podmiotu publicznego.
2. Partner prywatny poniesie w ca∏oÊci albo w cz´Êci nak∏ady na realizacj´ przedsi´wzi´cia, o którym
mowa w ust. 1, lub zapewni ich poniesienie przez inne podmioty.
Art. 3. 1. Partnerstwo publiczno-prywatne mo˝e
stanowiç sposób realizacji przedsi´wzi´cia, je˝eli przynosi to korzyÊci dla interesu publicznego przewa˝ajàce w stosunku do korzyÊci wynikajàcych z innych sposobów realizacji tego przedsi´wzi´cia.
2. KorzyÊcià dla interesu publicznego jest w szczególnoÊci oszcz´dnoÊç w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie standardu Êwiadczonych us∏ug
lub obni˝enie ucià˝liwoÊci dla otoczenia.
Art. 4. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) inwestycja — budow´, rozbudow´, przebudow´
po∏àczonà z eksploatacjà, utrzymaniem lub zarzàdzaniem sk∏adnikiem majàtkowym, b´dàcym
przedmiotem tej inwestycji albo z nià zwiàzanym,
lub Êwiadczenie powiàzanych z nim us∏ug publicznych;

d) podmiot zagraniczny, je˝eli jest przedsi´biorcà
w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spe∏nia
warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej
Polskiej dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) podmiot publiczny — nast´pujàce podmioty:
a) organy administracji rzàdowej,
b) jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich
zwiàzki,
c) fundusze celowe,
d) paƒstwowe szko∏y wy˝sze,
e) jednostki badawczo-rozwojowe,
f) samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej,
g) paƒstwowe lub samorzàdowe instytucje kultury,
h) Polskà Akademi´ Nauk i tworzone przez nià jednostki organizacyjne,
i) paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne
utworzone na podstawie odr´bnych ustaw
w celu wykonywania zadaƒ publicznych, z wy∏àczeniem przedsi´biorstw, banków i spó∏ek
handlowych;
4) przedsi´wzi´cie — nast´pujàce dzia∏ania:
a) zaprojektowanie lub realizacj´ inwestycji w wykonaniu zadania publicznego,
b) Êwiadczenie us∏ug publicznych przez okres powy˝ej 3 lat, je˝eli obejmuje eksploatacj´, utrzy-

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, ustaw´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej, ustaw´ z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustaw´
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych, ustaw´ z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw´ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, ustaw´ z dnia 11 marca
2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
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manie lub zarzàdzanie niezb´dnym do tego
sk∏adnikiem majàtkowym,
c) dzia∏anie na rzecz rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania miasta lub jego cz´Êci albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu
przed∏o˝onego przez podmiot publiczny lub po∏àczone z jego zaprojektowaniem przez partnera
prywatnego, je˝eli wynagrodzenie partnera prywatnego nie b´dzie mieç formy zap∏aty sumy
pieni´˝nej przez podmiot publiczny,
d) przedsi´wzi´cie pilota˝owe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, wspomagajàce realizacj´ zadaƒ publicznych, je˝eli wynagrodzenie partnera prywatnego b´dzie pochodzi∏o w przewa˝ajàcej cz´Êci ze êróde∏ innych
ni˝ Êrodki podmiotu publicznego;
5) sk∏adnik majàtkowy — nieruchomoÊç, przedsi´biorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, rzeczy ruchome oraz wartoÊci niematerialne i prawne;
6) wk∏ad w∏asny — wk∏ad podmiotu publicznego polegajàcy w szczególnoÊci na:
a) sfinansowaniu cz´Êci kosztów realizacji przedsi´wzi´cia, w tym dop∏aty do us∏ug Êwiadczonych przez partnera prywatnego w ramach
przedsi´wzi´cia,
b) wniesieniu przedsi´biorstwa w rozumieniu
art. 551 Kodeksu cywilnego, nieruchomoÊci
lub rzeczy ruchomej, licencji i innych wartoÊci
niematerialnych lub prawnych, je˝eli s∏u˝à realizacji przedsi´wzi´cia;
7) wynagrodzenie partnera prywatnego — prawo
partnera prywatnego do pobierania po˝ytków lub
uzyskiwania innych korzyÊci z przedsi´wzi´cia lub
zap∏at´ sumy pieni´˝nej przez podmiot publiczny.
Art. 5. 1. Podmioty ubiegajàce si´ o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogà zawrzeç umow´ lub porozumienie w celu wspólnego
ubiegania si´ o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustanawiajàc pe∏nomocnika do
reprezentowania ich w post´powaniu poprzedzajàcym zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub do jej zawarcia.
2. Podmioty publiczne mogà zawrzeç umow´ lub
porozumienie w celu wykonania wspólnego dla nich
zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wyznaczajàc spoÊród siebie podmiot
publiczny upowa˝niony do sporzàdzenia analizy,
o której mowa w art. 11 ust. 1, lub zawarcia umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym w ich imieniu
i na ich rzecz.
Art. 6. 1. Uczestnictwo podmiotu publicznego
w przedsi´wzi´ciu, polegajàce na wniesieniu wk∏adu
w∏asnego lub uiszczeniu wynagrodzenia, okreÊla
umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Poz. 1420

2. Wk∏ad w∏asny jest przekazywany partnerowi
prywatnemu lub spó∏ce, o której mowa w art. 19
ust. 1, z przeznaczeniem na cele okreÊlone w umowie
o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Wynagrodzenie partnera prywatnego mo˝e stanowiç w ca∏oÊci zap∏ata sumy pieni´˝nej ze Êrodków
podmiotu publicznego, je˝eli odr´bne przepisy tak stanowià.
Art. 7. ¸àcznà kwot´, do wysokoÊci której organy
administracji rzàdowej mogà w danym roku zaciàgaç
zobowiàzania finansowe z tytu∏u umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, okreÊla ustawa bud˝etowa.
Art. 8. W∏aÊciwy organ, uchwalajàc bud˝et,
uwzgl´dnia:
1) wydatki na sp∏at´ zobowiàzaƒ wynikajàcych
z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2) skutki zaniechania, okresowego wstrzymania lub
ograniczenia zakresu przedsi´wzi´cia realizowanego w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
3) wydatki na odszkodowania dla partnerów prywatnych wynikajàce z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Art. 9. 1. Przekazanie wk∏adu w∏asnego mo˝e nastàpiç w szczególnoÊci w formie darowizny, sprzeda˝y
(z zastrze˝eniem odkupu), u˝yczenia, u˝ytkowania,
najmu albo dzier˝awy, z zastrze˝eniem art. 25.
2. Wk∏ad w∏asny wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach okreÊlonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.
W przypadku Êrodków finansowych nale˝à si´ równie˝ odsetki od dnia przekazania tych Êrodków.
Rozdzia∏ 2
Przygotowanie partnerstwa publiczno-prywatnego
Art. 10. 1. Podmiot zainteresowany realizacjà okreÊlonego przedsi´wzi´cia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego mo˝e zg∏osiç wniosek do podmiotu publicznego z propozycjà realizacji tego przedsi´wzi´cia.
2. Podmiot, który z∏o˝y∏ wniosek, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç traktowany w sposób szczególny przez podmiot publiczny w trakcie post´powania
o wybór partnera prywatnego.
Art. 11. 1. Przed podj´ciem decyzji o realizacji
okreÊlonego przedsi´wzi´cia w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego podmiot publiczny sporzàdza
analiz´ tego przedsi´wzi´cia w celu okreÊlenia jego
efektywnoÊci oraz zagro˝eƒ zwiàzanych z jego realizacjà w taki sposób, a w szczególnoÊci w zakresie:
1) ryzyk zwiàzanych z realizacjà projektowanego
przedsi´wzi´cia, z uwzgl´dnieniem ró˝nych sposobów ich podzia∏u mi´dzy podmiot publiczny
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i partnera prywatnego oraz wp∏ywu na poziom
d∏ugu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych;
2) aspektów ekonomicznych i finansowych projektowanego przedsi´wzi´cia, w tym porównania kosztów realizacji przedsi´wzi´cia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z kosztami jego realizacji w inny sposób;
3) porównania korzyÊci zwiàzanych z realizacjà
przedsi´wzi´cia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z korzyÊciami i zagro˝eniami spo∏ecznymi zwiàzanymi z realizacjà przedsi´wzi´cia
w inny sposób;
4) stanu prawnego sk∏adników majàtkowych, je˝eli
prawo do sk∏adników majàtkowych ma byç przeniesione lub ustanowione przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego lub spó∏ki, o której mowa w art. 19 ust. 1.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
niezb´dne elementy analizy, o której mowa w ust. 1,
bioràc pod uwag´ przejrzystoÊç i rzetelnoÊç przeprowadzanych analiz.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Prezesem G∏ównego Urz´du Statystycznego oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje ryzyk zwiàzanych z realizacjà przedsi´wzi´ç w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego, ich podzia∏ oraz
wp∏yw na poziom d∏ugu publicznego oraz deficytu
sektora finansów publicznych, bioràc pod uwag´ celowoÊç, rzetelnoÊç i przejrzystoÊç w doborze ryzyk.
Art. 12. 1. Je˝eli z przeprowadzonej analizy, o której mowa w art. 11 ust. 1, wynika, ˝e przedsi´wzi´cie,
choçby w cz´Êci, wymaga finansowania z bud˝etu
paƒstwa, zgod´ na realizacj´ takiego przedsi´wzi´cia
wyra˝a minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.
2. Zgod´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na
wniosek podmiotu publicznego zainteresowanego realizacjà zadania publicznego w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego zawierajàcy:
1) okreÊlenie podmiotu publicznego;
2) okreÊlenie przedsi´wzi´cia, które ma byç realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
3) przewidywanà wysokoÊç Êrodków z bud˝etu paƒstwa przeznaczonych na realizacj´ przedsi´wzi´cia;
4) przewidywany podzia∏ ryzyk zwiàzanych z realizacjà przedsi´wzi´cia pomi´dzy partnera prywatnego i podmiot publiczny.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wydaje zgod´ albo odmawia wydania zgody
w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, o któ-
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rym mowa w ust. 2. Zgoda i odmowa zgody nie sà decyzjà administracyjnà.
4. Podmiot publiczny mo˝e z∏o˝yç kolejny wniosek
o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, na realizacj´
tego samego przedsi´wzi´cia w przypadku zmiany danych okreÊlonych w ust. 2 pkt 3 lub 4. Do ponownego
wniosku stosuje si´ przepisy ust. 3.
Art. 13. Informacje o planowanej realizacji okreÊlonego przedsi´wzi´cia na zasadach w∏aÊciwych dla
partnerstwa publiczno-prywatnego og∏asza si´ w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych i Biuletynie Informacji
Publicznej.
Rozdzia∏ 3
Zasady i tryb wyboru partnera prywatnego
Art. 14. Do wyboru partnera prywatnego i umów
o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.2)), zwanej dalej „ustawà — Prawo zamówieƒ publicznych”,
z wyjàtkiem art. 55, art. 91 ust. 3, art. 142 ust. 2, art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 144 w zakresie, w jakim specyfikacja wyboru partnera prywatnego okreÊla warunki
zmiany lub uzupe∏nienia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a tak˝e art. 145.
Art. 15. 1. Najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy
jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszàcych si´ do
przedmiotu przedsi´wzi´cia, w tym:
1) podzia∏u zadaƒ i ryzyk zwiàzanych z przedsi´wzi´ciem pomi´dzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym oraz
2) terminów i wysokoÊci przewidywanych p∏atnoÊci
z tytu∏u zap∏aty sumy pieni´˝nej lub innych Êwiadczeƒ podmiotu publicznego, je˝eli sà one planowane.
2. W przypadku gdy wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi w ca∏oÊci zap∏ata sumy pieni´˝nej ze
Êrodków podmiotu publicznego, przepisu ust. 1 nie
stosuje si´.
Art. 16. Podmiot publiczny, podejmujàc decyzj´
o zawarciu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmujàcej Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e,
na okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata, bierze pod uwag´ przes∏anki, o których mowa w art. 142 ust. 3 ustawy — Prawo
zamówieƒ publicznych.
Art. 17. 1. W przypadku przedsi´wzi´ç szczególnie
skomplikowanych lub wymagajàcych zastosowania
innowacyjnych rozwiàzaƒ, podmiot publiczny mo˝e
pokryç, wszystkim oferentom na równych warunkach,
cz´Êç kosztów przygotowania oferty.
———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362.
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2. O warunkach pokrycia cz´Êci kosztów, o których
mowa w ust. 1, podmiot publiczny informuje w specyfikacji wyboru partnera prywatnego.
Rozdzia∏ 4
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego
Art. 18. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym okreÊla w szczególnoÊci:
1) cel i przedmiot przedsi´wzi´cia oraz harmonogram jego realizacji;
2) ∏àcznà wartoÊç Êrodków przewidzianych na realizacj´ w ca∏oÊci przedsi´wzi´cia b´dàcego przedmiotem umowy, niezale˝nie od êród∏a ich pochodzenia;
3) zobowiàzanie partnera prywatnego do poniesienia
w ca∏oÊci albo w cz´Êci nak∏adów na realizacj´
przedsi´wzi´cia lub zapewnienie poniesienia tych
nak∏adów przez osoby trzecie;
4) zobowiàzania podmiotu publicznego, w tym wielkoÊç, zasady i terminy wnoszenia wk∏adu w∏asnego, je˝eli wk∏ad taki jest przewidywany, a tak˝e zasady dysponowania tym wk∏adem;
5) normy jakoÊciowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsi´wzi´cia;
6) uprawnienia podmiotu publicznego w zakresie bie˝àcej kontroli realizacji przedsi´wzi´cia przez partnera prywatnego lub spó∏k´, o której mowa
w art. 19 ust. 1, oraz zasady okresowego przeprowadzania przez strony wspólnej oceny realizacji
przedsi´wzi´cia wraz z ustaleniami realizacyjnymi;
7) czas, na jaki umowa zosta∏a zawarta, oraz warunki
przed∏u˝enia lub skrócenia okresu obowiàzywania
umowy, a tak˝e warunki i sposób jej rozwiàzania
przed up∏ywem terminu, na jaki zosta∏a zawarta,
oraz zasady rozliczeƒ i odszkodowaƒ w takim przypadku;
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podmiot publiczny i partner prywatny zawià˝à spó∏k´
kapita∏owà.
2. Cel i przedmiot dzia∏alnoÊci spó∏ki, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e wykraczaç poza zakres okreÊlony umowà o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Podmiot publiczny b´dàcy organem administracji rzàdowej, który zawiàza∏ spó∏k´, o której mowa
w ust. 1, wykonuje prawa z nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa udzia∏ów lub akcji w tej spó∏ce.
4. W umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym
strony mogà ustaliç termin i warunki, na jakich podmiot publiczny nab´dzie, po zakoƒczeniu wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
udzia∏y lub akcje posiadane przez partnera prywatnego w spó∏ce, o której mowa w ust. 1.
Art. 20. 1. Podmiot publiczny przekazuje do ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w szczególnoÊci nast´pujàce informacje dotyczàce tej umowy:
1) ∏àcznà kwot´ wydatków na wykonanie umowy,
w tym ∏àcznà kwot´ wydatków bud˝etu;
2) ∏àczne kwoty wydatków na wykonanie umowy
w poszczególnych latach, w tym ∏àcznà kwot´ wydatków bud˝etu w poszczególnych latach;
3) podzia∏ ryzyk, zwiàzanych z realizacjà przedsi´wzi´cia, pomi´dzy partnera prywatnego i podmiot
publiczny.
2. Podmiot publiczny przekazuje do ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od
dnia zmiany umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, informacje o ka˝dej zmianie tej umowy powodujàcej zmian´ danych, o których mowa w ust. 1.

8) warunki i procedur´ zmiany umowy oraz zmiany
zakresu przedsi´wzi´cia, je˝eli taka mo˝liwoÊç by∏a przewidziana w specyfikacji wyboru partnera
prywatnego;

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊla,
w uzgodnieniu z Prezesem G∏ównego Urz´du Statystycznego, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres, formy i zasady sporzàdzania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, bioràc pod uwag´ celowoÊç,
rzetelnoÊç i przejrzystoÊç tych informacji.

9) formy, wysokoÊç i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia partnera prywatnego;

Art. 21. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest niewa˝na w przypadku:

10) podzia∏ ryzyk zwiàzanych z realizacjà przedsi´wzi´cia;

1) nieprzeprowadzenia
w art. 11 ust. 1;

analizy,

o

której

mowa

11) zasady i zakres ubezpieczeƒ realizowanego przedsi´wzi´cia, a tak˝e dodatkowe gwarancje i umowy
oraz zobowiàzania stron w tym przedmiocie;

2) nieog∏oszenia informacji, o której mowa w art. 13.

12) tryb i zasady rozstrzygania sporów wynik∏ych na
tle umowy;

Art. 22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego.

13) postanowienia dotyczàce zawiàzania spó∏ki, o której mowa w art. 19 ust. 1 — w przypadku gdy strony postanowià zawiàzaç t´ spó∏k´.
Art. 19. 1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym mo˝e przewidywaç, ˝e w celu jej wykonania

Art. 23. Do wyboru podmiotów Êwiadczàcych na
rzecz partnera prywatnego lub spó∏ki, o której mowa
w art. 19 ust. 1, us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane, zwiàzane z przygotowaniem, zawarciem lub wykonaniem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Dziennik Ustaw Nr 169

— 10304 —

stosuje si´ odpowiednio art. 121 ust. 2 ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych, chyba ˝e partner prywatny
jest zamawiajàcym w rozumieniu przepisów ustawy
— Prawo zamówieƒ publicznych.
Art. 24. 1. Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spó∏ki, o której mowa w art. 19 ust. 1, wymagajà nast´pujàce czynnoÊci:
1) zbycie lub obcià˝enie nieruchomoÊci lub przedsi´biorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego;
2) zmiana umowy albo statutu spó∏ki.
2. Podmiotowi publicznemu przys∏uguje prawo
pierwokupu akcji albo udzia∏ów partnera prywatnego
w spó∏ce, o której mowa w art. 19 ust. 1. O decyzji
w sprawie skorzystania z tego prawa podmiot publiczny informuje partnera prywatnego nie póêniej ni˝
w terminie 2 miesi´cy od dnia zawiadomienia przez
partnera prywatnego o zamiarze zbycia akcji albo
udzia∏ów.
3. Podmiot publiczny wykonuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 2, nie póêniej ni˝ w terminie 4 miesi´cy od dnia podj´cia decyzji o skorzystaniu
z tego prawa.
4. Zbycie przez partnera prywatnego akcji albo
udzia∏ów z naruszeniem ust. 2 lub 3 jest niewa˝ne.
Art. 25. 1. Po zakoƒczeniu wykonywania umowy
partner prywatny lub spó∏ka, o której mowa w art. 19
ust. 1, przekazuje podmiotowi publicznemu sk∏adnik
majàtkowy b´dàcy przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w stanie niepogorszonym, z uwzgl´dnieniem jego zu˝ycia wskutek prawid∏owego u˝ywania, chyba ˝e umowa o partnerstwie
publiczno-prywatnym stanowi inaczej.
2. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
mo˝e stanowiç, ˝e przekazanie sk∏adnika majàtkowego po zakoƒczeniu wykonywania umowy nastàpi na
rzecz paƒstwowej lub samorzàdowej osoby prawnej
utworzonej na podstawie odr´bnych ustaw w celu wykonywania zadaƒ publicznych, lub spó∏ki handlowej
z wi´kszoÊciowym udzia∏em jednostki samorzàdu terytorialnego albo Skarbu Paƒstwa.
Art. 26. Prawem w∏aÊciwym dla rozwiàzywania
sporów przed sàdem polubownym wynikajàcych
z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest
prawo polskie.
Art. 27. 1. W przypadku wystàpienia okolicznoÊci
uniemo˝liwiajàcych realizacj´ przedsi´wzi´cia przez
dotychczasowego partnera prywatnego, podmiot wybrany w trybie w∏aÊciwym dla wyboru partnera prywatnego mo˝e wstàpiç w ca∏oÊç albo cz´Êç praw
i obowiàzków dotychczasowego partnera prywatnego, wynikajàcych z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
2. Do czasu wstàpienia w prawa i obowiàzki partnera prywatnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot
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publiczny mo˝e zleciç wykonywanie obowiàzków partnera prywatnego w trybie art. 66 ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy. Okres ten mo˝e byç przed∏u˝ony za zgodà Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Przepisu art. 67
ust. 2 ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych nie stosuje si´.
3. Je˝eli realizowane przez dotychczasowego partnera prywatnego przedsi´wzi´cie wià˝e si´ z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie, na podstawie odr´bnych przepisów, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej, wstàpienie, o którym mowa
w ust. 1, staje si´ skuteczne z dniem uzyskania przez
podmiot wst´pujàcy wymaganego zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej dla okreÊlonego
rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej.
4. W przypadku rozwiàzania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przepisy ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.
Art. 28. Do zadaƒ ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki w zakresie ustawy nale˝y w szczególnoÊci:
1) dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem stanu i perspektyw zaanga˝owania finansowego sektora prywatnego;
2) opracowywanie i upowszechnianie przyk∏adowych
wzorów umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Rozdzia∏ 5
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 29. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311,
z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 6 po ust. 4 dodaje si´
ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wynagrodzenie partnera prywatnego, z tytu∏u realizacji zadaƒ publicznych w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego mo˝e w ca∏oÊci stanowiç
zap∏ata sumy pieni´˝nej ze Êrodków podmiotu
publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie
tych zadaƒ.”.
Art. 30. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i 1364) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 13a po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).”;
2) po art. 13g dodaje si´ art. 13h w brzmieniu:
„Art. 13h. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym op∏aty,
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o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz op∏at´ dodatkowà, o której mowa w art. 13f ust. 1, mo˝e pobieraç partner prywatny.”;
3) w art. 19 po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym zadania zarzàdcy, o których mowa w art. 20 pkt 3—5, 7, 11—13 oraz
15 i 16, mo˝e wykonywaç partner prywatny.”;
4) w art. 22 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym partner prywatny mo˝e otrzymaç w najem, dzier˝aw´ albo u˝yczenie nieruchomoÊci le˝àce w pasie drogowym,
w celu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2b. Najem, dzier˝awa albo u˝yczenie, o których
mowa w ust. 2a, jest innà korzyÊcià b´dàcà
wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 4
pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.”;
5) w art. 40a po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym op∏aty pobierane przez
partnera prywatnego, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz
op∏ata dodatkowa, o której mowa w art. 13f
ust. 1, stanowià przychody partnera prywatnego.”.
Art. 31. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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2) w art. 21:
a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 122 w brzmieniu:
„122) wk∏ad w∏asny podmiotu publicznego,
o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym,
otrzymany przez partnera prywatnego
i przeznaczony na cele okreÊlone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
z zastrze˝eniem ust. 19.”,
b) po ust. 18 dodaje si´ ust. 19 w brzmieniu:
„19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1
pkt 122, nie podlegajà Êrodki stanowiàce
zwrot wydatków poniesionych na realizacj´ zadania publicznego lub przedsi´wzi´cia b´dàcego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego poÊrednictwem oraz Êrodki przeznaczone na nabycie
udzia∏ów lub akcji w spó∏ce handlowej.”;
3) w art. 22 po ust. 1i dodaje si´ ust. 1j w brzmieniu:
„1j. Dla partnera prywatnego okreÊlonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodp∏atnego
przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego
lub innego podmiotu, o którym mowa
w art. 25 ust. 2 tej ustawy, w∏asnoÊci Êrodków
trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych i prawnych w terminie okreÊlonym w tej umowie,
kosztem uzyskania przychodu jest wartoÊç poczàtkowa tych Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci
niematerialnych i prawnych, pomniejszona
o sum´ odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.”;
4) w art. 23 w ust. 1 pkt 56 otrzymuje brzmienie:
„56) wydatków i kosztów bezpoÊrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d,
116 i 122,”.

1) w art. 5a po pkt 17 dodaje si´ pkt 18 w brzmieniu:
„18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym
— oznacza to ustaw´ z dnia 28 lipca 2005 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
Nr 169, poz. 1420).”;
———————
3)

Art. 32. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
z póên. zm.4)) w art. 8:
1) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78,
poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679
i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163,
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619
i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90,
poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366 i Nr 169, poz. 1418.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
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„1a. Zak∏adu opieki zdrowotnej nie mo˝e utworzyç
samodzielny publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej oraz spó∏ka, o której mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169,
poz. 1420).”;
2) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Wynagrodzenie partnera prywatnego, z tytu∏u realizacji zadaƒ publicznych w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego mo˝e
w ca∏oÊci stanowiç zap∏ata sumy pieni´˝nej
ze Êrodków podmiotu publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie tych zadaƒ.”.
Art. 33. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z póên. zm.5))
w art. 24 po ust. 5a dodaje si´ ust. 5b w brzmieniu:
„5b. NieruchomoÊci wchodzàce w sk∏ad Zasobu
Agencja mo˝e, w drodze umowy, nieodp∏atnie
przekazaç na w∏asnoÊç podmiotom, o których
mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. Nr 169, poz. 1420), z wy∏àczeniem organów administracji rzàdowej — w celu przekazania ich jako wk∏adu w∏asnego na podstawie
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.”.
Art. 34. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4a po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym
— oznacza to ustaw´ z dnia 28 lipca 2005 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
Nr 169, poz. 1420).”;
2) w art. 12 w ust. 4 dodaje si´ pkt 18 i 19 w brzmieniu:
„18) wartoÊci nieodp∏atnie otrzymanych rzeczy
lub praw, b´dàcych przedmiotem umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu
podmiotowi, o którym mowa w art. 25 ust. 2
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
przez partnera prywatnego lub spó∏k´, o któ———————
5) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772 oraz
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167,
poz. 1398.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1419.
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rej mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
19) nominalnej wartoÊci udzia∏ów (akcji) obj´tych w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny, którego
przedmiotem sà Êrodki trwa∏e lub wartoÊci
niematerialne i prawne, o których mowa
w art. 16a—16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spó∏ki, o której mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy.”;
3) w art. 13 w ust. 2 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3
w brzmieniu:
„3) nieruchomoÊci lub ich cz´Êci przekazanych do
u˝ywania przez podmiot publiczny partnerowi
prywatnemu lub spó∏ce, o której mowa
w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, je˝eli jest ono
przedmiotem wk∏adu w∏asnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 tej ustawy.”;
4) w art. 15:
a) w ust. 1k po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wartoÊci poczàtkowej przedmiotu wk∏adu
w∏asnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6
lit. b) ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zaktualizowanej zgodnie z odr´bnymi przepisami, pomniejszonej o dokonanà przed wniesieniem tego wk∏adu sum´
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku
wniesienia gruntów lub prawa wieczystego u˝ytkowania gruntów wartoÊci równej
wydatkom poniesionym na ich nabycie,”,
b) po ust. 1q dodaje si´ ust. 1r w brzmieniu:
„1r. Dla partnera prywatnego lub spó∏ki, o której
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, okreÊlonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
w przypadku nieodp∏atnego przeniesienia
na rzecz podmiotu publicznego lub innego
podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 2
tej ustawy, w∏asnoÊci Êrodków trwa∏ych lub
wartoÊci niematerialnych i prawnych w terminie okreÊlonym w tej umowie, kosztem
uzyskania przychodu jest wartoÊç poczàtkowa tych Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych i prawnych, pomniejszona
o sum´ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.”;
5) w art. 16 w ust. 1 pkt 58 otrzymuje brzmienie:
„58) wydatków i kosztów bezpoÊrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24 i 42, lub
ze Êrodków, o których mowa w art. 33 ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên. zm. 7)),”;
———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298.
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publiczno-prywatnym, w ramach
przekazania wk∏adu w∏asnego podmiotu publicznego, w celu wykonania
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
2. Sprzeda˝ nieruchomoÊci na zasadach
okreÊlonych w ust. 1 nast´puje z zastrze˝eniem prawa odkupu. Wykonanie prawa odkupu nast´puje najpóêniej w terminie 6 miesi´cy od dnia zakoƒczenia realizacji zadania publicznego przez partnera prywatnego lub
spó∏k´, o której mowa w art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

6) w art. 17:
a) w ust. 1 po pkt 41 dodaje si´ pkt 42 w brzmieniu:
„42) wk∏ad w∏asny podmiotu publicznego,
o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy
o
partnerstwie
publiczno-prywatnym,
otrzymany przez partnera prywatnego lub
spó∏k´, o której mowa w art. 19 ust. 1 tej
ustawy, i przeznaczony na cele okreÊlone
w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrze˝eniem ust. 7.”,
b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42,
nie podlegajà Êrodki stanowiàce zwrot wydatków poniesionych na realizacj´ zadania
publicznego lub przedsi´wzi´cia b´dàcego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego poÊrednictwem oraz Êrodki przeznaczone na nabycie udzia∏ów lub akcji w spó∏ce handlowej.”.

3. Z chwilà wykonania prawa odkupu
partner prywatny lub spó∏ka, o której
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jest obowiàzany
przenieÊç na rzecz podmiotu publicznego w∏asnoÊç nieruchomoÊci za
zwrotem ceny ustalonej zgodnie
z ust. 1, chyba ˝e umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi
inaczej.

Art. 35. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

4. Do prawa odkupu, o którym mowa
w ust. 2, nie stosuje si´ przepisów
art. 593 § 1 oraz art. 594 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.8)).”.

1) w art. 13 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. NieruchomoÊç mo˝e byç tak˝e przekazywana
nieodp∏atnie w drodze umowy, w tym równie˝ w formie darowizny, partnerowi prywatnemu lub spó∏ce, o której mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169,
poz. 1420) jako wk∏ad w∏asny podmiotu publicznego w celu realizowania zadaƒ publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrze˝eniem art. 25 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym.”;

Art. 36. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780,
z póên. zm.9)) po art. 2 dodaje si´ art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Wynagrodzenie partnera prywatnego, z tytu∏u realizacji zadaƒ publicznych w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego mo˝e
———————
8)

2) w art. 37 w ust. 2 po pkt 10 dodaje si´ pkt 11
w brzmieniu:
„11) jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spó∏ki, o której mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako wk∏ad w∏asny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadaƒ publicznych w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego,
z
zastrze˝eniem
art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.”;
3) po art. 68 dodaje si´ art. 68a w brzmieniu:
„Art. 68a. 1. W∏aÊciwy organ mo˝e udzieliç za zgodà, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny
ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, je˝eli nieruchomoÊç jest sprzedawana
partnerowi prywatnemu lub spó∏ce,
o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie

Poz. 1420

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 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462
i Nr 157, poz. 1316.
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057,
z 2003 r. Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217,
poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1364.
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w ca∏oÊci stanowiç zap∏ata sumy pieni´˝nej ze Êrodków podmiotu publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie tych zadaƒ.”.
Art. 37. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.10)) art. 10 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46,
47a, 47c, 111, 114 i 122 ustawy o podatku
dochodowym, stosuje si´ odpowiednio do
podatników op∏acajàcych rycza∏t od przychodów ewidencjonowanych.”.
Art. 38. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43,
z póên. zm.11)) w art. 43 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:
„1a. W przypadku realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, wynagrodzenie partnera prywatnego
mo˝e w ca∏oÊci pochodziç ze Êrodków podmiotu
publicznego.”.

Poz. 1420

Art. 40. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.13)) po
art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. W przypadku realizacji zadaƒ z zakresu wykonywania urzàdzeƒ wodnych lub ochrony
przed powodzià i suszà w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, wynagrodzenie partnera prywatnego mo˝e w ca∏oÊci
pochodziç ze Êrodków publicznych.”.
Art. 41. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên.
zm.14)) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. Do zadaƒ z zakresu zarzàdzania infrastrukturà kolejowà o znaczeniu obronnym, przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169,
poz. 1420) nie stosuje si´.”.
Art. 42. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 11 po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wspieranie oraz powierzanie zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç na zasadach
i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169,
poz. 1420).”;

Art. 39. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.12))
w art. 405 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

2) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ârodki funduszy przeznacza si´ tak˝e na wspó∏finansowanie przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej realizowanych na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 28 lipca
2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. Nr 169, poz. 1420).”.
———————
10)

11)

12)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
i Nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199
i Nr 164, poz. 1366.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672,
z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,
poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726
i Nr 155, poz. 1298.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 i Nr 132, poz. 1110, Nr 163,
poz. 1362 i Nr 167, poz. 1399.

„3. Umowa o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego mo˝e byç zawarta na czas realizacji zadania lub na czas okreÊlony.”.
Art. 43. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z póên. zm.16)) po art. 11
dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. Agencja nie mo˝e realizowaç zadaƒ na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 28 lipca
———————
13)

14)

15)

16)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190,
poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087 i Nr 163,
poz. 1362.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 i Nr 163,
poz. 1362.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115,
Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182 i Nr 163, poz. 1362.

Dziennik Ustaw Nr 169

— 10309 —

2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. Nr 169, poz. 1420), z wy∏àczeniem inwestycji s∏u˝àcych przechowywaniu produktów rolnych i ˝ywnoÊciowych.”.
Art. 44. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych*) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 18 w ust. 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) rodzaje i zasady sporzàdzania sprawozdaƒ
w zakresie zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów
partnerstwa publiczno-prywatnego zawieranych na podstawie odr´bnych przepisów przez
podmioty sektora finansów publicznych.”;
2) w art. 99 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Ustawa bud˝etowa zawiera, w formie za∏àcznika, wykaz obowiàzujàcych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym finansowanych
z bud˝etu paƒstwa, zawierajàcy:
1) przedmiot i cel umowy;
2) strony umowy;
3) okres wykonywania umowy;
———————
*) Wed∏ug stanu prawnego na dzieƒ wydania niniejszego
numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej —
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
nie zosta∏a og∏oszona, bowiem Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wystàpi∏ do Trybuna∏u
Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodnoÊci tej
ustawy z Konstytucjà.

Poz. 1420
4) ∏àcznà kwot´ wydatków na wykonanie
umowy, w tym ∏àcznà kwot´ wydatków
bud˝etu;
5) ∏àczne kwoty wydatków w poszczególnych
latach, w tym ∏àcznà kwot´ wydatków bud˝etu w poszczególnych latach.”;

3) po art. 166 dodaje si´ art. 166a w brzmieniu:
„Art. 166a. Uchwa∏a bud˝etowa zawiera, w formie
za∏àcznika, wykaz obowiàzujàcych
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierajàcy:
1) przedmiot i cel umowy;
2) strony umowy;
3) okres wykonywania umowy;
4) ∏àcznà kwot´ wydatków na wykonanie umowy, w tym ∏àcznà kwot´ wydatków bud˝etu;
5) ∏àczne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym ∏àcznà kwot´
wydatków bud˝etu w poszczególnych latach.”.
Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 44, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

