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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    IV kadencja 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie 
drogowym (druk nr 4120). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 95b regulaminu Sejmu – 

skierował w dniu 7 czerwca 2005 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do 

pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 14, 29 i 30 czerwca 2005 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie 

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości: 

 

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 37a w ust. 5 wyrazy „za okazaniem” zastąpić wyrazami 
„po sprawdzeniu”; 

 - posłowie A.Fedorowicz, J.Polaczek i S.Gudzowski 
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2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 37a: 
a) w ust. 6 wyrazy „z Funduszu” zastąpić wyrazami „z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych”, 
b) w ust. 9 skreślić pkt 2; 

 - posłowie J.Polaczek, C.Grabarczyk, D.Arciszewska-Mielewczyk, A.Liss 
 
Uwaga: konsekwencją przyjęcia wniosku mniejszości nr 2 jest skreślenie pkt 2 w 

art. 2. 
 

 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2005 r. 

 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Jan Tomaka 

Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Janusz Piechociński  
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P r o j e k t 
 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2005 r. 

 

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu  
Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym1) 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 37a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty, z zastrzeżeniem ust. 3-
11.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-12 w brzmieniu: 

„4. Spółka nie pobiera opłat za przejazd autostradą od pojazdów samo-
chodowych o masie całkowitej powyżej 12 ton, za które została uisz-
czona opłata za przejazd po drogach krajowych, pobierana na podsta-
wie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo-
wym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703), w okre-
sie ważności tej opłaty. 

5. Przejazd autostradą pojazdów, o których mowa w ust. 4, odbywa się za 
okazaniem karty opłaty za przejazd po drogach krajowych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spółce przysługuje, zgodnie z 
ust. 7, zwrot środków finansowych z Funduszu. 

7. Zwrot środków finansowych przysługuje w wysokości 50% kwoty od-
powiadającej iloczynowi rzeczywistej liczby przejazdów autostradą po-
jazdów samochodowych wymienionych w ust. 4, za które została uisz-
czona opłata za przejazd po drogach krajowych, pobierana na podsta-

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia dyrektywy Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowa-
nie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999, 
str. 42). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej 
ustawie dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Polskie wy-
danie specjalne). 
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wie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo-
wym, oraz stawki opłaty za przejazd autostradą pojazdów, których ka-
tegorię określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 37d ust. 2. 

8. Spółka jest obowiązana: 

1) rejestrować, w systemie informatycznym, w punktach poboru 
opłat liczbę pojazdów samochodowych, za których przejazd nie 
pobiera opłat, zgodnie z ust. 4; 

2) wystawiać dokument potwierdzający fakt dokonania przejazdu 
przez punkt poboru opłat, z podaniem w szczególności: kategorii 
pojazdu samochodowego, daty i godziny przejazdu, nazwy i adre-
su punktu poboru opłat, numeru pasa przejazdowego i numeru ka-
sjera;  

3) sporządzać za okresy miesięczne zestawienia faktycznych prze-
jazdów pojazdów samochodowych, z podziałem na kategorie po-
jazdów i stawki opłaty; 

4) przekazywać co miesiąc Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajo-
wych i Autostrad zestawienie, o którym mowa w pkt 3, wraz z 
wysokością kwoty obliczonej zgodnie z ust. 7. 

9. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest obowiązany do: 

1) kontroli realizacji przez spółkę obowiązków określonych w ust. 8, 
w szczególności kontroli prawidłowości zestawień i kwot, o któ-
rych mowa w ust. 8 pkt 3 i 4; 

2) składania wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę 
na rzecz spółki zwrotu środków finansowych, o którym mowa w 
ust. 6. 

10. Spółce przysługuje zwrot środków finansowych, o którym mowa w ust. 
6, w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

11. Sposób i terminy dokonywania zwrotu środków finansowych, o którym 
mowa w ust. 6, określa umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie 
eksploatację autostrady oraz porozumienie, o którym mowa w art. 39l. 

12. W przypadku pobierania opłat za przejazd autostradą przez Generalne-
go Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przepis ust. 4 stosuje się 
odpowiednio.”; 

2) w art. 37e ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie ko-
munikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 
15 dni po upływie trzeciego kwartału, każdego roku.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 42 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uiszczania 
opłat za przejazd autostradą, o których mowa w przepisach o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.”; 

2) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobra-
nych opłat, o których mowa w ust. 1, w terminie do 10 dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu ich otrzymania, na rachunek Krajowego Funduszu 
Drogowego, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych 
oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania 
informacji o sieci dróg publicznych, jak również na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i budowy autostrad oraz na druk kart opłat za prze-
jazd po drogach krajowych, a także na wypłaty zwrotu środków finanso-
wych, o którym mowa w art. 37a ust. 6 ustawy z dnia 27 października 
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703).”. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 


