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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 13 września 2011 r.
Druk nr 1355 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 13 września 2011 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 13 września 2011 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym,
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt 2.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

1)

Poprawka sen.
T. Gruszki

w art. 1 w pkt 5:
a) w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty, z zastrzeżeniem
ust. 5b-5e.",
b) w lit. d w zdaniu wstępnym

wyrazy "ust. 5a" zastępuje się

wyrazami "ust. 5a-5e" oraz dodaje się ust. 5b-5e w brzmieniu:
"5b. W przypadku przebudowy lub remontu autostrady na
odcinku między punktami poboru opłat, w wyniku którego
zablokowany zostaje co najmniej jeden pas ruchu w danym
kierunku, opłaty za przejazd autostradą nie pobiera się.
Przerwa między kolejnym remontem lub przebudową
odcinka między punktami poboru opłat nie może być krótsza
niż 6 miesięcy.
5c. W sytuacji, gdy przebudowa lub remont trwa dłużej niż 30
dni, stosuje się ust. 1.
5d. Informacja o utrudnieniach w ruchu spowodowanych
remontem

lub

przebudową

odcinka

lub

odcinków

autostrady, powinna być podana do wiadomości kierujących
pojazdami w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią
przed węzłami komunikacyjnymi umożliwiającymi wjazd na
płatne

odcinki

autostrad,

na

których

maja

miejsce

utrudnienia.
5e. Umowy o eksploatację oraz budowę i eksploatacje autostrad
zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają
renegocjacjom w zakresie przewidzianym w niniejszej
ustawie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy.";
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2)

w art. 1 w pkt 16, w art. 61 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia
wyraz "przetargu" zastępuje się wyrazami "postępowania w sprawie
wyboru spółki".

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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