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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych 

(druk nr 167) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych wprowadza 

do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami 

transportu (Dz. Urz. UE L 207 z 06.08.2010, str. 1), zwanej dalej „dyrektywą ITS”. 

Podstawowym wymogiem przyjętym we wspomnianej dyrektywie jest zapewnienie 

skoordynowanego, skutecznego i spójnego wdrażania oraz stosowania na terenie Unii 

Europejskiej inteligentnych systemów transportowych (ITS) – czyli systemów 

wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu 

drogowego, obejmującego infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, a także w obszarach 

zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami 

transportu. 

Dyrektywa ITS powinna być implementowana przez państwa członkowskie UE do 

dnia 27 lutego 2012 r. 

Zgodnie z artykułem 5 dyrektywa ITS nie narzuca państwom członkowskim Unii 

Europejskiej wdrażania aplikacji i usług ITS. Decyzja o wdrażaniu aplikacji i usług ITS na 

swoim terytorium pozostaje w gestii państw członkowskich. Państwa członkowskie 

zobowiązane są natomiast do zapewnienia stosowania (w przypadku podjęcia przez określone 

podmioty decyzji o wdrażaniu aplikacji lub usług ITS) specyfikacji i norm przyjętych przez 

Komisję Europejską w oparciu o artykuł 6 i 7 dyrektywy ITS. 

Z uwagi m. in. na fakt, ze znaczna część przepisów dyrektywy ITS skierowana jest 

do Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego i Rady przepisy dyrektywy ITS inne 

niż artykuł 5 i załącznik II nie wymagają działań implementacyjnych. 
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Z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 534) wynika, iż 

dostosowanie regulacji krajowych do postanowień dyrektywy ITS nastąpi poprzez 

wprowadzenie następujących zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.): 

1) wprowadzenie do art. 4 ustawy o drogach publicznych definicji dotyczących 

inteligentnych systemów transportowych - art. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej; 

2) uzupełnienie tekstu ustawy o drogach publicznych o rozdział 4a (art. 1 pkt 2 noweli) 

w którym: 

- wskazane zostały zasady dokonywania wyboru i wdrażania aplikacji i usług ITS, 

pierwotnie określone w załączniku II dyrektywy ITS, 

- wprowadzono upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do 

wydania rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania techniczne lub 

operacyjne oraz sposoby wdrażania aplikacji i usług ITS, którego celem jest 

zapewnienie stosowania przyszłych specyfikacji Komisji Europejskiej 

dotyczących ITS.  

 

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca br. pochodziła 

z przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej.  

Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Infrastruktury. 

Poprawki wprowadzone przez Komisję miały charakter doprecyzowujący oraz  

redakcyjny i mieściły się w meritum rozwiązań rządowych.  

W trakcie drugiego czytania, które miało miejsce na 19. posiedzeniu Sejmu w dniu 

25 lipca 2012 r. została zgłoszona poprawka, w której wnioskodawca zaproponował, aby 

upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia 

określającego wymagania techniczne lub operacyjne oraz sposoby wdrażania aplikacji i usług 

ITS miało charakter nie fakultatywny a obligatoryjny. 

W związku z powyższym projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji 

w celu jej rozpatrzenia. Komisja wniosła o odrzucenie poprawki.  

Ustawa została uchwalona w brzmieniu proponowanym przez Komisję.  
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III. Uwagi szczegółowe 

1) Nowelizacja w art. 1 w pkt 2 wprowadza do ustawy o drogach publicznych art. 43a. 

Zgodnie z jego ust. 1 w przypadku podjęcia przez podmioty, w szczególności 

zarządców dróg publicznych poszczególnych kategorii, decyzji o wdrażaniu aplikacji 

ITS i usług ITS, podmioty te przy ich wdrażaniu stosują przepisy wydane na 

podstawie ust. 3 art. 43a. Należy podkreślić, iż rozporządzenie wydane na podstawie 

art. 43a ust. 3 z momentem wejścia w życie, stanie się aktem prawa powszechnie 

obowiązującego, a wszystkie organy i podmioty w Polsce zobowiązane będą 

przestrzegać jego postanowień w zakresie wymagań technicznych lub operacyjnych 

dla aplikacji i usług ITS, jak również ich wdrażania. Należy podkreślić, iż zbędne jest 

zamieszczanie w ustawie przepisu nakazującego stosowanie powszechnie 

obowiązujących regulacji, w szczególności zaś przepisów aktów wykonawczych do 

tej ustawy, gdyż konieczność ich zastosowania jest normą. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 2, w art. 43a: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku podjęcia przez zainteresowane podmioty, w szczególności zarządców dróg 

publicznych poszczególnych kategorii, decyzji o wdrażaniu aplikacji ITS i usług ITS, 

podmioty te przy wyborze i wdrażaniu aplikacji ITS i usług ITS stosują odpowiednio 

następujące zasady:”; 

 

2) W art. 1 w pkt 2 noweli, w zdaniu końcowym w ust. 3 art. 43a zawierającym wytyczne 

do przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw transportu do wydania 

stosownego rozporządzenia występuje sformułowanie, zgodnie z którym 

rozporządzenie to musi uwzględniać zasady określone w ust. 2 wskazanego art. 43a. 

Wytyczna taka jest zbędna w związku z powszechnie przyjętą zasadą techniki 

prawodawczej, w myśl której w rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów 

niezgodnych z ustawą upoważniającą lub z innymi ustawami i ratyfikowanymi 

umowami międzynarodowymi. Zgodnie z wynikającą z Konstytucji RP zasadą 

hierarchicznej budowy systemu aktów prawnych, akt wykonawczy do ustawy 

powinien pozostawać w zgodzie ze wszystkimi aktami wyższymi rangą. Jednocześnie 

wymaga podkreślenia, iż wskazanie w upoważnieniu na konieczność respektowania 

określonych przepisów nie jest wytyczną w rozumieniu zasad techniki prawodawczej. 
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Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z artykułem 6 dyrektywy ITS specyfikacje muszą 

być zgodne z zasadami określonymi w załączniku II do tej dyrektywy (czyli zasadami 

określonymi w proponowanym art. 43a ust. 2) – co mając na uwadze fakt, iż 

omawiane rozporządzenie, jak to wynika z uzasadnienia do ustawy, zapewnić ma 

stosowanie przyszłych specyfikacji Komisji Europejskiej dotyczących ITS, wskazuje 

na brak konieczności zamieszczania w przedmiotowym przepisie upoważniającym 

sformułowania o obowiązku uwzględniania zasad określonych w ust. 2 art. 43a, gdyż 

i tak nastąpi to z mocy dyrektywy ITS.  

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 2, w art. 43a w ust. 3 w zdaniu końcowym przecinek występujący po 

wyrazach „transportu drogowego” zastępuje się wyrazem „oraz”, a także skreśla się wyrazy 

„oraz uwzględniając zasady, o których mowa w ust. 2”. 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


