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Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. 

 

Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych 

(druk nr 369) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych ma umożliwić 

restrukturyzację długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), w szczególności poprzez 

emisję obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano modyfikację art. 39a ustawy o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – przepisu określającego katalog środków 

gromadzonych przez Krajowy Fundusz Drogowy.  

W dotychczasowym stanie prawnym Fundusz gromadzi środki finansowe na 

przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu elektronicznego poboru opłat 

elektronicznych, o którym mowa w art. 13i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych.  

Po zmianie art. 39a, Krajowy Fundusz Drogowy gromadzić będzie środki finansowe 

na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłat za: 

1) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 

33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się 

także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub 

naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów 

niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej (art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

drogach publicznych), 

2) przejazd autostradą (art. 37a ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym). 
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W art. 1 w pkt 2 ustawy zaproponowano zmianę art. 39d ustawy o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w ten sposób, aby Bank Gospodarstwa 

Krajowego mógł zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować obligacje w kraju i za granicą na 

rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. 

W art. 2 noweli nadano nowe brzmienie art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych. Istota zmiany polega na tym, że środki z opłat elektronicznych 

gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego bez określania 

ich przeznaczenia.  

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja b.r. pochodziła z 

przedłożenia rządowego.  

Prace nad ustawą prowadziła Komisja Infrastruktury, w ich trakcie posłowie 

poddawali w wątpliwość, czy przewidziane w noweli mechanizmy prawne doprowadzą do 

rzeczywistego zmniejszenia deficytu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego. 

Ustawa nie była przedmiotem istotnych zmian.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 231 posłów, przy 209 głosach przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się. 

 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

  

 

 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 


