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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    VI kadencja 
 
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI  INFRASTRUKTURY  

 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym (druk nr 4508). 
 
 

Sejm na 99. posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4600 do Komisji 

Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej  w drugim czytaniu.  

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu 

30 sierpnia 2011 r. 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następującą poprawkę:  

 

W art. 1 w pkt 5 w art. 37a: 
1) lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5b–

5e.”,”; 
2) po lit. d dodać lit. e w brzmieniu: 

„e) po ust. 5a dodaje się ust. 5b–5e w brzmieniu: 
„5b. W przypadku przebudowy lub remontu autostrady na odcinku między 

punktami poboru opłat, w wyniku którego zablokowany pozostaje co 
najmniej jeden pas ruchu w danym kierunku, opłaty za przejazd autostradą 
nie pobiera się. Przerwa między kolejnym remontem lub przebudową 
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odcinka między punktami poboru opłat nie może być krótsza niż 6 
miesięcy. 

5c. Przepis ust. 5b ma zastosowania w sytuacji gdy przebudowa lub remont 
trwa dłużej niż 30 dni. 

5d. Informacja o utrudnieniach w ruchu spowodowanych remontem lub 
przebudową odcinka lub odcinków autostrady, winna być podana do 
wiadomości kierujących pojazdami w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z nią przed węzłami komunikacyjnymi umożliwiającymi wjazd na 
płatne odcinki autostrad, na których mają miejsce utrudnienia. 

5e. Umowy o eksploatację oraz o budowę i eksploatację autostrad zawarte 
przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają renegocjacjom w zakresie 
przewidzianym w niniejszej ustawie w terminie jednego roku od dnia 
wejścia w życie ustawy.””. 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

 
 

 
 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
 

Przewodniczący Komisji 
 
 

           Zbigniew Rynasiewicz 

Sprawozdawca 
 
 

           Stanisław Żmijan 
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