
Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r.

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 lipca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest wykonanie prawa Unii Europejskiej w zakresie

postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia

2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we

Wspólnocie. Ustawa statuuje zasadę, w myśl której wprowadzane po dniu 1 stycznia 2007 r.

systemy elektronicznego poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), oraz

opłat za przejazd autostradą, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r.

o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2571 ze zm.), a także opłat za przejazd pojazdów samochodowych po drogach

krajowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.), powinny wykorzystywać co najmniej jedną

z następujących technologii: lokalizację satelitarną, system łączności ruchomej opartej na

standardzie GSM-GPRS, zgodny z normami państw członkowskich Unii Europejskiej

wdrażających normę GSM TS 03.60/23.060, lub system radiowy do obsługi transportu

i ruchu drogowego pracujący w paśmie częstotliwości 5,8 GHz.

II. Uwagi szczegółowe

W toku senackiego postępowania legislacyjnego należy zlikwidować sprzeczność

pomiędzy przepisami opiniowanej ustawy, w zakresie dotyczącym dodania art. 13h

po art. 13g ustawy o drogach publicznych, a art. 30 pkt 2 uchwalonej przez Sejm w dniu

17 czerwca 2005 r. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, który wprowadzając
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odpowiednią zmianę w ustawie o drogach publicznych dodaje do niej art. 13h o innej treści.

Mając to na uwadze konieczne jest uchwalenie następującej poprawki:

- w art. 1 w pkt 2:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 13h i 13i" zastępuje się wyrazami "art. 13i

i 13j",

b) art. 13h i 13i oznacza się odpowiednio jako art. 13i i 13j,

c) w art. 13i w zdaniu wstępnym i w pkt 3 wyrazy "art. 13h" zastępuje się

wyrazami "art. 13i".

opracował Piotr Magda


