UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r.
ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
1)

w art. 2 w pkt 1 w lit. b, w ust. 6 wyrazy "na zadania określone w ust. 4" zastępuje się
wyrazami ", o których mowa w ust. 4,";

2)

w art. 2 w pkt 2, w ust. 3 skreśla się wyrazy "z bieżących wpływów z opłaty
paliwowej";

3)

w art. 2:
a) w pkt 4 w lit. a przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:
"- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1) wykaz zadań w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej,
ze wskazaniem ich wartości kosztorysowej, przewidywanej wysokości
finansowania ze środków Funduszu oraz pozostałych źródeł finansowania
tych zadań;
2) wykaz poszczególnych kolejowych zadań inwestycyjnych, ze wskazaniem
ich wartości kosztorysowej, przewidywanej wysokości finansowania ze
środków Funduszu oraz pozostałych źródeł finansowania tych zadań;",",
b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
"4a) art. 10 otrzymuje brzmienie:

-2"Art. 10. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami
Programu w odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2
pkt 1-3, przewidzianych do realizacji przez zarządców infrastruktury
-

określa

się

w

umowach

zawieranych

przez

zarządców

infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu.";";
4)

w art. 2 w pkt 4 w lit. c, w ust. 7 wyraz "Czynności" zastępuje się wyrazami
"Przesunięcia środków" oraz skreśla się wyrazy "i 6";

5)

w art. 4, w pkt 19 wyrazy "zawierającą elementy określone w art. 4" zastępuje się
wyrazami "określoną w art. 3 ust. 1";

6)

w art. 6 w ust. 1 wyrazy "odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami "przepisów
wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)".
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Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw i uchwalił do niej 6 poprawek. Poprawki mają charakter doprecyzowujący,
porządkujący i uzupełniający regulacje uchwalone przez Sejm.
Uchwalając poprawkę nr 1 Senat uznał za konieczne doprecyzowanie przepisów
i ujednolicenie brzmienia art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o Funduszu Kolejowym.
Dostrzegając sprzeczność pomiędzy art. 37i ust. 2 i 3 ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Funduszu Kolejowym
Senat wprowadził poprawkę nr 2 jednoznacznie przesądzającą, że wpłaty na Fundusz
Kolejowy dokonywane z bieżących wpływów dotyczą jedynie roku 2009.
Zgodnie z art. 9 ust. 5 i 6 ustawy o Funduszu Kolejowym przesunięcie środków
pomiędzy zadaniami, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 nie może przekraczać 20 %
wartości kosztorysowej. W opinii Senatu ustawowe wprowadzenie pojęcia "wartości
kosztorysowej"

wymaga

ujęcia

tej

wartości

w

Programie

rzeczowo-finansowym

wykorzystania środków Funduszu. Dając wyraz powyższemu Senat uchwalił poprawkę nr 3.
Jednocześnie poprawka ta ujednolica przepisy ustawy poprzez zastąpienie określenia
"kolejowych projektów inwestycyjnych" określeniem "kolejowych zadań inwestycyjnych".
Uchwalając poprawkę nr 4 Senat miał na celu poprawienie czytelności przepisów
oraz doprecyzowanie odesłania.
Senat biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych
w zakresie

kolejowego

i drogowego

transportu

pasażerskiego

oraz

uchylającego

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 uznał za uzasadnione
wprowadzenie poprawki nr 5. Poprawka ta zmierza do odesłania - w definicji umowy
o świadczenie usług publicznych - do całościowej instytucji umowy, a nie tylko do jej
elementów określonych w powołanym rozporządzeniu.
Senat mając na względzie zasadę, zgodnie z którą stosując odesłanie, powinno się
jednoznacznie wskazać przepisy prawne, do których się odsyła, uchwalił poprawkę nr 6,
wskazującą na konkretne przepisy wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych
w miejsce ogólnego odesłania do "odrębnych przepisów".

