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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 11 października 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym 

 

(druk nr 462) 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 

260 i 843) 

Art. 20d. 

<1.> Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego 

ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego 

przeznaczają w całości na finansowanie: 

1) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią 

drogową; 

2) utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na 

budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów 

inżynierskich; 

3) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu 

drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi 

organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi. 

<2. Środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za 

naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń 

rejestrujących, są przekazywane w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po 

zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu 

Drogowego z przeznaczeniem na finansowanie: 

1) zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na drogach krajowych; 

2) budowy lub przebudowy dróg krajowych.> 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ 

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 931 i 951 oraz z 2013 r. 

poz. 433 i 843) 

Art. 39b. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i; 

2) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 

3) przychodów ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazanych ministrowi 

właściwemu do spraw transportu przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu; 

4) przychodów z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 3; 

5) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

5a) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową 

spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, 

nie stanowi inaczej; 

5b) środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę, 

jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi; 

5c) środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

6) płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i 

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

7) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg; 

8) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 

9) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

tytułu: 

a) opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 

42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

b) zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

c) zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, 

d) kar umownych; 

10) środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

11) wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 
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11a) inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku 

pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.); 

11b) innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz wpływów z opłat określonych w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3; 

11c) dotacji z budżetu państwa; 

11d) pożyczek z budżetu państwa; 

<11e) wpływów z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za 

naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń 

rejestrujących, o których mowa w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych;> 

12) darowizn i zapisów; 

13) wpływów z innych środków publicznych; 

14) wpływów z innych tytułów. 

[2. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b, Bank Gospodarstwa Krajowego 

wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na Funduszu.] 

<2. Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank 

Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych 

gromadzonych na Funduszu.> 

3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego 

przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 

2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi. 

 

Art. 39f. 

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na: 

1) finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, realizowanych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

2) płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z 

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, obejmujące 

w szczególności: 

a) zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności 

autostrady, jej utrzymania i przejezdności, 

b) zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych 

w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, 

c) dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieżących 

przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności 

wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź 

obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady; 

3) finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego 

przeznaczenia; 
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4) finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym 

środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności spółki, 

finansowanie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki 

specjalnego przeznaczenia oraz wypłatę wynagrodzenia dla tej spółki; 

5)  przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłat, o 

których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą, pobieranych odpowiednio przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, drogową spółkę specjalnego 

przeznaczenia lub wykonawcę, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 12 

stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia; 

6) finansowanie kosztów usług doradczych związanych z budową i przebudową dróg 

krajowych, w tym autostrad. 

2. Ze środków Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i 

innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, pokrycia kosztów emisji i wykupu 

obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z 

wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których 

mowa w art. 39d ust. 2, a także spłaty udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

finansowania, o którym mowa w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania. 

3. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego 

przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz dokonuje zwrotu nadpłaty, o 

której mowa w art. 37o ust. 2. 

4. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b, przeznacza się na cele, o 

których mowa w ustawach, na podstawie których pobierane są te opłaty i kary. 

4a. Środki, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11c, przeznacza się na finansowanie 

inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę 

Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także innych zadań wynikających z planu finansowego 

Funduszu oraz na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2. 

<4b. Wpływy z grzywien, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11e, przeznacza się na 

cele wymienione w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych.> 

5. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia operatora, o którym mowa w 

art. 13hd ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

6. W przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu niezbędnych do terminowej 

obsługi zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego, w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze środków własnych. 

 


