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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu  

Drogowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 623) 

 

 

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

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.) 

 

[Rozdział 3 

Rada do Spraw Autostrad 

Art. 17. 

1. Organem opiniodawczym ministra właściwego do spraw transportu jest Rada do Spraw 

Autostrad, zwana dalej "Radą". 

2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu. 

3. Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Rada spośród swoich członków. 

4. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Rady, określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin działania Rady do Spraw Autostrad, jej organizację i tryb 

pracy oraz skład, zapewniając w jej składzie uczestnictwo przedstawicieli 

zainteresowanych organów administracji publicznej. 

Art. 18. 

Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie: 

1) projektów wniosków o ustalenie lokalizacji; 

2) kryteriów oceny dokumentacji wstępnej i ofert w postępowaniu przetargowym; 

3) wyników kwalifikacji wstępnej; 

4) (uchylony); 

5) projektu rozporządzenia w sprawie ustalania opłat za przejazdy autostradami; 

6) planów ratowniczych oraz planów dotyczących infrastruktury mającej wpływ na stan 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

7) innych spraw dotyczących autostrad, na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu.] 
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USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 518) 

Art. 3. 

1. Właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych przepisami 

ustawy, jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

[2. Organem doradczym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach 

gospodarki nieruchomościami jest Państwowa Rada Nieruchomości. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje i odwołuje przewodniczącego i członków 

Rady, o której mowa w ust. 2, oraz ustala, w drodze zarządzenia, jej regulamin, który 

określa organizację i zasady działania Rady.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414) 

Art. 46. 

1. Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7-9 i art. 43, oraz wpływy 

z opłat z tytułu: 

1) w międzynarodowym transporcie drogowym: 

a) udzielenia licencji wspólnotowej, zmiany licencji wspólnotowej, przedłużenia 

ważności licencji wspólnotowej, wydania wypisu z licencji wspólnotowej, 

wydania wtórnika licencji wspólnotowej oraz przeniesienia uprawnień 

wynikających z licencji wspólnotowej, 
W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 1 stycznia 2017 r., tj. do dnia wejścia 

w życie art. 73 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13). 

b) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, 

wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie 

przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu 

wahadłowego lub przewozu okazjonalnego, 
W brzmieniu ustalonym przez art. 73 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13), która wejdzie w 

życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

b) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, 

wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie 

przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu 

okazjonalnego, 

c) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, 

d) wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy, 
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e) wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 19a ust. 1, 

f) wydania zaświadczenia, zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z 

zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie międzynarodowego 

przewozu na potrzeby własne, 

2) wydania wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe 

Forum Transportu (International Transport Forum), 

3) wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego 

osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

- są przekazywane w całości na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad. 

1a. Wpływy uzyskane z opłat, za wydanie zezwoleń zagranicznych na wykonywanie 

międzynarodowego transportu drogowego rzeczy lub osób, są przekazywane, z 

zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2: 

1) na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad - 50% wpływów; 

2) do budżetu państwa - 50% wpływów. 

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór nad realizacją 

wpływów z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7-9 i art. 43. 

[3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o 

których mowa w ust. 1, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu 

tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z 

przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia 

danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak 

również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy autostrad.] 

<3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych 

opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 1, w terminie pierwszych dwóch dni 

roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego 

Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych 

oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania 

informacji o sieci dróg publicznych, jak również na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i budowy autostrad.> 

3a. (uchylony). 

4. Wpływy uzyskane z innych opłat niż wymienione w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627, 628 i 842) 

Art. 80. 

1. (uchylony). 
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[2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczno-przyrodnicze 

zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego, sposoby ich ochrony oraz dobór 

gatunków drzew i krzewów, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich 

warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.] 

 

 


