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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 25 kwietnia 2012 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II. 
 
 

 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Gospodarki Narodowej 
 (-) Janusz Sepioł  (-) Stanisław Jurcewicz 
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 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek sen. 
A. Matusiewicza 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KSTAP, 
KGN 
poparty przez 
połączone komisje 
 
 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 32: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do oddawania do użytkowania drogi stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1263 

z późn. zm.). 

2. W przypadku decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej wydanej dla drogi 

posiadającej co najmniej dwie jezdnie, przy czym 

każdą z nich przeznaczoną dla jednego kierunku 

ruchu, właściwy organ nadzoru budowlanego, na 

wniosek inwestora, wydaje decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie w  odniesieniu do jezdni lub odcinka 

drogi, na których zakończono budowę.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

Poprawka  
sen. W. Ortyla 
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„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do oddawania 

do użytkowania dróg, jezdni, odcinków drogi lub 

drogowych obiektów inżynierskich realizowanych na 

podstawie pozwolenia na budowę.”;”, 

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się 

pkt 3 w brzmieniu: 

„3) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: 

„Art. 44a. 1. Do dnia 30 czerwca 2012 r. 

właściwy organ nadzoru budowlanego może wydać 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi, jezdni 

lub odcinka drogi, pomimo niespełniania wymagań 

ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 

ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

z późn. zm.), jeżeli stwierdzi, że zostały spełnione 

warunki określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane. Przepisów art. 59 ust. 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i art. 

59e tej ustawy, w zakresie dotyczącym posiadania 

przez przeprowadzającego kontrolę statusu osoby 

zatrudnionej we właściwym organie nadzoru 

budowlanego, oraz art. 76 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, nie 

stosuje się. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy 

organ nadzoru budowlanego określa termin 

wykonania pozostałej części robót wykończeniowych 

lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań 

ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska. Termin ten nie może być dłuższy niż 

9 miesięcy.  

3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 
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właściwy organ nadzoru budowlanego z urzędu 

wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia 

wykonania pozostałej części robót wykończeniowych 

lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań 

ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska. Organ nadzoru budowlanego w decyzji, 

wydanej w porozumieniu z wojewódzkim 

inspektorem ochrony środowiska, stwierdza 

wykonanie pozostałej części robót wykończeniowych 

lub innych robót budowlanych i spełnienie wymagań 

ochrony środowiska, o których mowa w  art. 76 ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, na dzień wydania tej decyzji. Przepis 

art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska stosuje się odpowiednio. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do 

drogowych obiektów inżynierskich, objętych decyzją 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

5. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 

może przejąć postępowanie w sprawie drogi 

ekspresowej lub autostrady, o którym mowa  

w ust. 1–3, wraz z aktami sprawy. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się do oddawania do 

użytkowania dróg, jezdni, odcinków drogi lub 

drogowych obiektów inżynierskich realizowanych na 

podstawie pozwolenia na budowę.”;”; 

 

2)  skreśla się art. 2 i 4. 

 

Poprawka  
sen. W. Ortyla 

 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


