
 Druk nr 4220
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 drogach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 4119). 
 
 

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 i 28 czerwca 2005 r. 

wnosi: 

 

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

 

Warszawa, dnia 28 czerwca 2005 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Stanisław Żmijan 
 

Przewodniczący Komisji 
 

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

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2005 r. 

 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1) 

 

 

Art. 1. 

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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: 

„1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają w zakresie swojej regulacji postanowie-
nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych o-
płat drogowych we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L 166 z 30.04.2004; str. 124). 
Dane dotyczące ogłoszenia niniejszego aktu prawa Unii Europejskiej doty-
czą jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne.”; 

2) po art. 13g dodaje się art. 13h i 13i w brzmieniu:  

„Art. 13h. 1. Wprowadzane po dniu 1 stycznia 2007 r. systemy elektroniczne-
go poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2, oraz opłat za 
przejazd autostradą, o których mowa w ustawie z dnia 27 paź-
dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Fun-
duszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, 
poz. 2703), 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 i Nr 273, poz. 2703), powinny wykorzystywać 
co najmniej jedną z następujących technologii: 

1) lokalizację satelitarną; 

2) system łączności ruchomej opartej na standardzie GSM-
GPRS, zgodny z normami państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej wdrażających normę GSM TS 03.60/23.060;  

3) system radiowy do obsługi transportu i ruchu drogowego pra-
cujący w paśmie częstotliwości 5,8 GHz. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym i ustawę z dnia 6 września z 2001 r. o transporcie drogowym. 
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2. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elek-
tronicznego poboru opłat powinny umożliwiać świadczenie euro-
pejskiej usługi opłaty elektronicznej począwszy od daty określo-
nej w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 6, jednak nie 
wcześniej niż od dnia: 

1) 1 stycznia 2009 r. – dla pojazdów o dopuszczalnej masie cał-
kowitej nie mniejszej niż 3,5 tony oraz pojazdów samocho-
dowych przewożących więcej niż 9 pasażerów; 

2) 1 stycznia 2011 r. – dla pozostałych pojazdów samochodo-
wych. 

3. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elek-
tronicznego poboru opłat powinny oferować urządzenia na po-
trzeby pobierania tych opłat do instalacji w pojazdach samocho-
dowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 
515, z późn. zm.2)). 

4. Urządzenia, o których mowa w ust. 3, powinny być interopera-
cyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektro-
nicznego poboru opłat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wszystkimi systemami używanymi na terytorium pozosta-
łych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

5. Urządzenia, o których mowa w ust. 3, mogą być również wyko-
rzystywane do innych celów w transporcie drogowym, pod wa-
runkiem że nie prowadzi to do dodatkowych obciążeń użytkow-
ników lub stworzenia dyskryminacji między nimi. Urządzenia 
mogą być połączone z zainstalowanym w pojeździe samochodo-
wym tachografem. 

6. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw łączności, po wydaniu przez Komisję 
Europejską przepisów w sprawie europejskiej usługi opłaty elek-
tronicznej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe wymagania techniczne lub operacyjne dla sys-
temów elektronicznego poboru opłat, 

2) szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń, o których 
mowa w ust. 3, 

3) datę udostępnienia europejskiej usługi opłaty elektronicznej 
dla pojazdów samochodowych, z zachowaniem przepisu 
ust. 2  

– mając na uwadze zapewnienie interoperacyjności systemów 
elektronicznego poboru opłat oraz zapewnienie możliwie szero-
kiego i niedyskryminacyjnego dostępu do systemów elektro-
nicznego poboru opłat dla użytkowników.  

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 

1152, Nr 130, poz.1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, 
poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, 
poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202. 



Liczba stron : 3       Data :  2005-06-30       Nazwa pliku : 4220-ustawa 
IV kadencja/druk nr 4119 

 

3  

Art. 13i. Przepisów art. 13h nie stosuje się do: 

1) systemów opłat, których poboru nie dokonuje się środkami 
elektronicznymi; 

2) systemów elektronicznych opłat, które nie wymagają insta-
lowania w pojazdach samochodowych urządzeń na potrzeby 
poboru opłat; 

3) systemów opłat wprowadzanych na drogach powiatowych i 
gminnych, w odniesieniu do których koszty dostosowania do 
wymagań wymienionych w art. 13h są niewspółmiernie wy-
sokie do korzyści.”; 

3) w art. 18 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w 
brzmieniu: 

„9) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektro-
nicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów oraz 
współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami, w szczególności ze spół-
kami eksploatującymi autostrady płatne.”. 

 

Art. 2. 

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) w 
rozdziale 5a po art. 37g dodaje się art. 37g1 w brzmieniu: 

„Art. 37g1. Zasady poboru opłat w systemie elektronicznym określają przepi-
sy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703).”. 

 

Art. 3. 

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) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. Zasady poboru opłat za przejazd pojazdów samochodowych po 
drogach krajowych w systemie elektronicznym określają przepisy 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703).”. 

 

Art. 4. 

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


