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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
 

(druk nr 69) 

 
 
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 

poz. 115, z późn. zm.) 

 
Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod 

jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i 
urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 
a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 

2) droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 

3) ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może 
być zlokalizowane torowisko tramwajowe; 

4) torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z 
zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; 

5) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 
6) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 
7) korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a 
przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; 

8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, 
stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) skrzyżowanie dróg publicznych: 
a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym 

poziomie, 
b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych 

poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku 



- 2 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, 
uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy); 

10) droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów 
samochodowych: 

a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie, 
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami 

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo 
jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi, 

c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 
przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi; 

11) autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 
a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją 

drogami transportu lądowego i wodnego, 
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 

przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady; 
12) drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową; 
13) obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących 
lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, 
wiadukt, estakadę, kładkę; 

14) tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście 
podziemne; 

15) przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 
przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez nasyp drogi; 

15a) kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych 
oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: 

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. 

16) konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności 
nasypu lub wykopu; 

17) budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami 
lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; 

18) przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających 
zmiany granic pasa drogowego; 
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19) remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy 
użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; 

20) utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także 
odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej; 

21) ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego 
zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej 
użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; 

22) zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w 
szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy 
nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i 
zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby; 

23) reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 
użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej 
ustawionym przez gminę; 

24) dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi 
drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; 

25) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 35a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908, z późn. zm.); 

[26) transeuropejska sieć drogowa - sieć drogową określoną w decyzji nr 1692/96 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. WE 
L 228 z 09.09.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 7, t. 2, str. 364, z późn. zm.);] 

<26) transeuropejska sieć drogowa – sieć drogową określoną w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja 
przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1);> 

27) służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229, z późn. zm.) oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z 
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 
101)[.]<;> 

<28) ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego – 
strategiczną analizę wpływu wariantów planowanej drogi na poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w sieci dróg publicznych znajdujących się w 
obszarze oddziaływania planowanej drogi; 

29) audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego – niezależną, szczegółową, techniczną 
ocenę cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej 
drogi publicznej pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;  
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30) klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków 
śmiertelnych – analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby 
wypadków śmiertelnych, w wyniku której wytypowane zostają najbardziej 
niebezpieczne odcinki dróg o dużej liczbie wypadków śmiertelnych; 

31) klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej – 
analizę istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki 
dróg o dużej możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów 
wypadków drogowych; 

32) uczestnik ruchu drogowego – uczestnika ruchu drogowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).> 

 
Art. 19. 

1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego 
właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. 

2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 
2) wojewódzkich - zarząd województwa; 
3) powiatowych - zarząd powiatu; 
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej 
na zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, 
spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację 
autostrady. [Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych 
w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem 
zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8 i 17, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad.] <Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na 
warunkach określonych w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie 
eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8, 17 i 
20, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.> 

3a. (uchylony). 
4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie 

porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 
5. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z 

wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 
6. (uchylony). 
7. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania zarządcy, o 

których mowa w art. 20 pkt 3-5, 7, 11-13 oraz 15 i 16, może wykonywać partner 
prywatny. 

8. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia pełni funkcję zarządcy drogi krajowej na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 
specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy. 
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Art. 20. 

Do zarządcy drogi należy w szczególności: 
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące 

informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego; 

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

3) pełnienie funkcji inwestora; 
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z 
wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2. 

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie 

innych zadań na rzecz obronności kraju; 
7) koordynacja robót w pasie drogowym; 
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie 

opłat i kar pieniężnych; 
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 

oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; 
9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich 

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 
[10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;] 

<10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i 
wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;> 

<10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;> 
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich 

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje 
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 
17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie 

nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości; 
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18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania 
drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa; 

19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których 
mowa w art. 39 ust. 7. 

<20) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.> 
 

<Rozdział 2b 
Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej 

 
Art. 24h. 

Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej polega na: 
1)  przeprowadzeniu: 

a) oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
b) audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2) dokonywaniu klasyfikacji odcinków dróg: 
a) ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych, 
b) ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. 

Art. 24i. 
1. Ocenę wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

przeprowadza się na etapie planowania tej drogi przed wszczęciem postępowania w 
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 

2. Przy przeprowadzaniu oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego uwzględnia się: 

1) liczbę zabitych w wypadkach drogowych oraz liczbę wypadków drogowych; 
2) warianty przebiegu i parametrów planowanej drogi w przypadku budowy drogi 

oraz rozkład ruchu drogowego na sieci drogowej; 
3) wpływ planowanej drogi na istniejącą sieć drogową; 
4) wpływ planowanej drogi na uczestników ruchu drogowego; 
5) natężenie ruchu drogowego i jego rodzaj; 
6) czynniki sezonowe i klimatyczne; 
7) potrzeby uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznych stref 

parkingowych; 
8) lokalną aktywność tektoniczną, sejsmiczną oraz możliwość wystąpienia tąpnięć 

górniczych. 
3. Ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego zawiera w 

szczególności: 
1) opis planowanej budowy lub przebudowy drogi; 
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2) opis stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejącego oraz jego stanu 
w przypadku niezrealizowania planowanej budowy lub przebudowy drogi; 

3) przedstawienie proponowanych i możliwych rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

4) analizę wpływu alternatywnych rozwiązań na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego; 

5) porównanie rozwiązań alternatywnych, w tym analizę kosztów i korzyści. 
4. Wyniki oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

zarządca drogi uwzględnia na kolejnych etapach projektowania budowy albo 
przebudowy drogi. 

Art. 24j. 
1. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadza się: 

1) w ramach opracowywania na potrzeby decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ich ewentualnego uzupełniania 
oraz gdy w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wyniknie potrzeba przedstawienia nowego wariantu drogi; 

2) przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed 
zgłoszeniem wykonywania robót; 

3) przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie drogi lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub przebudowy 
drogi; 

4) przed upływem 12 miesięcy od dnia oddania drogi do użytkowania. 
2. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, uwzględnia się w szczególności: 
1) położenie geograficzne oraz warunki geograficzne, klimatyczne i 

meteorologiczne; 
2) lokalizację i rodzaj skrzyżowań; 
3) ograniczenia ruchu; 
4) funkcjonalność w ramach sieci drogowej; 
5) dopuszczalną oraz projektową prędkość pojazdu; 
6) przekrój poprzeczny, w tym liczbę i szerokość pasów ruchu; 
7) plan sytuacyjny i profil podłużny; 
8) ograniczenia widoczności; 
9) dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego; 

10)  skrzyżowania z liniami kolejowymi; 
11) projektowane przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony środowiska.  

3. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2, uwzględnia się w szczególności: 

1) oznakowanie pionowe i poziome drogi, na podstawie projektu organizacji 
ruchu; 
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2) oświetlenie drogi i skrzyżowań; 
3) urządzenia i obiekty w pasie drogowym; 
4) sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego, w tym 

roślinność; 
5) uczestników ruchu drogowego oraz ich potrzeby w zakresie bezpiecznych stref 

parkingowych; 
6) sposób dostosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do potrzeb 

uczestników ruchu drogowego. 
4. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 3, uwzględnia się w szczególności: 
1)  bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i widoczność w różnych 

warunkach pogodowych oraz porach dnia; 
2) widoczność oznakowania pionowego i poziomego drogi na podstawie wizji 

lokalnej w terenie; 
3) stan nawierzchni drogi. 

5. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 4, uwzględnia się ocenę zachowań uczestników ruchu drogowego i wpływ 
tych zachowań  na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

6. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w 
ust. 3–5, uwzględnia się w razie potrzeby kryteria stosowane przy przeprowadzaniu 
audytu na etapach wcześniejszych.  

Art. 24k. 
1. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadza audytor bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub zespół audytujący, w którego skład wchodzi co najmniej jeden 
audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może być przeprowadzany przez 
audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, który wykonywał lub wykonuje zadania 
w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, zarządzania odcinkiem drogi 
podlegającym audytowi, zarządzania ruchem lub nadzoru nad zarządzaniem 
ruchem na odcinku drogi podlegającym audytowi.  

3. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może być przeprowadzany przez 
audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego małżonek, krewny i 
powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli wykonywał lub wykonuje zadania w zakresie projektowania, 
budowy, przebudowy, zarządzania odcinkiem drogi podlegającym audytowi, 
zarządzania ruchem lub nadzoru nad zarządzaniem ruchem na odcinku drogi 
podlegającym audytowi. 

4. Audytu, o którym mowa w art. 24j ust. 1 pkt 4, nie może przeprowadzać audytor 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudniony w komórce audytu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, o której mowa w ust. 5. 

5. W jednostce wykonującej zadania zarządcy drogi zależnie od potrzeb można 
utworzyć wieloosobowe lub jednoosobowe komórki audytu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
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6. Działalnością wieloosobowej komórki audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
kieruje audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwany dalej „kierownikiem 
komórki audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 

7. Kierownik komórki audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego podlega bezpośrednio 
kierownikowi jednostki, o której mowa w ust. 5, a w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. 

8. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 5, a w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
zapewnia warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego i efektywnego 
prowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zapewnia 
organizacyjną odrębność komórki audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

9. Do audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnionego w jednoosobowej 
komórce audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się przepisy ustawy 
dotyczące kierownika komórki audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

10. Rozwiązanie stosunku pracy z audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego bez 
wypowiedzenia następuje w wyniku skazania go prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione: 

1) umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu; 
2) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; 
3) przeciwko wiarygodności dokumentów. 

Art. 24l. 
1. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga przedstawienia jego wyniku, na 

który składają się sprawozdanie oraz sformułowane na jego podstawie zalecenia dla 
zarządcy drogi. 

2. Zarządca drogi uwzględnia wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
dalszych etapach przygotowania, budowy i użytkowania drogi.  

3. W uzasadnionych przypadkach zarządca drogi może nie uwzględnić wyniku audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zarządca drogi jest obowiązany do 
opracowania uzasadnienia zawierającego w szczególności propozycje rozwiązań 
zamiennych, zmniejszających wskazane w audycie zagrożenia. 

Art. 24m. 
1. Klasyfikację odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych 

oraz klasyfikację odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej 
przeprowadza się co najmniej raz na trzy lata.  

2. Klasyfikację odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych 
przeprowadza się, w odniesieniu do natężenia ruchu, dla odcinków dróg 
pozostających w użytkowaniu nie mniej niż trzy lata.  

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, metodę 
dokonywania klasyfikacji, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze liczbę 
wypadków drogowych, natężenie ruchu, rodzaj ruchu oraz poprawę poziomu 
bezpieczeństwa użytkowników dróg, a także zmniejszenie kosztów wypadków 
drogowych. 
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4. Wyniki klasyfikacji, o których mowa w ust. 1, podlegają ocenie wykonywanej przez 
zespół ekspertów powoływany przez zarządcę drogi. W skład zespołu ekspertów 
wchodzi co najmniej jeden audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. Zespół ekspertów, po przeprowadzeniu wizytacji w terenie, przedstawia zarządcy 
drogi propozycję działań, które należy podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, mając na uwadze propozycje działań przedstawione po 
przeprowadzeniu ostatniej klasyfikacji, o której mowa w ust. 1, oraz sprawozdań, o 
których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym.  

6. Zarządca drogi przeprowadza analizę kosztów i korzyści proponowanych działań, o 
których mowa w ust. 5. Działania wybrane przez zarządcę drogi są realizowane w 
ramach dostępnych środków finansowych.  

7. Zarządca drogi jest obowiązany do poinformowania uczestników ruchu drogowego 
o wynikach klasyfikacji, o której mowa w ust. 2, na stronie internetowej w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
Rozdział 2c 

Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 

Art. 24n. 
1. Audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest osoba, która posiada certyfikat 

audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
2. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego może uzyskać osoba, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) korzysta z pełni z praw publicznych; 
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione: 

a) umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu, 
b) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
c) przeciwko wiarygodności dokumentów; 

4) posiada wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, 
inżynierii ruchu drogowego lub transportu; 

5) posiada co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie projektowania dróg, inżynierii 
ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub 
opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 

6) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego ma obowiązek stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych na szkoleniach okresowych co najmniej raz na trzy lata.  

4. Szkolenia zakończone egzaminem, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz szkolenia 
okresowe, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają uczelnie, o których mowa w 
art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz instytuty badawcze posiadające 
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kategorię A, działające w zakresie budownictwa drogowego na podstawie ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 
2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092).  

5. Uczelnie, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, powinny posiadać uprawnienia do prowadzenia 
studiów drugiego stopnia z zakresu budownictwa drogowego.  

6. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydaje, na wniosek 
kandydata na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, na okres trzech lat 
minister właściwy do spraw transportu, po dostarczeniu przez tego kandydata 
oświadczenia o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt  
3–6. 

7. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przedłużany na kolejne 
trzy lata na wniosek audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego po dostarczeniu 
potwierdzenia ukończenia szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 3, 
oświadczenia o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz 
dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. 

8. Minister właściwy do spraw transportu odmawia w drodze decyzji administracyjnej: 
1) wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku 

niespełnienia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 2; 
2) przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w 

przypadku nieprzedstawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
okresowego, o którym mowa w ust. 3. 

9. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego 

egzaminem, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, 
2) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego, o którym 

mowa w ust. 3, 
3) wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

– mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń oraz 
jednolitego wzoru dokumentu. 

Art. 24o. 
Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego traci certyfikat audytora bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w przypadku: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, o którym mowa 
w art. 24k ust. 10; 

2) pozbawienia praw publicznych; 
3) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia.> 
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623, z późn. zm.) 

 
Art. 30. 

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3: 
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21; 

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; 
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-

13; 
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc 

publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót 
budowlanych polegających na instalowaniu: 

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 
zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, 
c) (uchylona); 

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 

oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym 
mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub 
rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W 
razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze 
postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, 
brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze 
decyzji. 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto 
dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym 
instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji 
gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem 
właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt 
zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 
wymagane uprawnienia budowlane. 

<4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 
przedstawić: 

1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115, z późn. zm.); 

2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych.> 

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, 
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jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w 
drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu 
terminu ich rozpoczęcia. 

5a. (uchylony). 
6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy; 

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w 
art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek 
uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych 
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może 
naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 
spowodować: 

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 
 

Art. 33. 
1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku 

zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę 
może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, 
mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na 
budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany 
przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 
pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania 
projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane; 

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
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3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest 
ono wymagane; 

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na 
terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, 
postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, 
o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: 

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony 
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów 
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku 
publicznego; 

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z 
dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880); 

6) w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z 
indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem 
ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna 
instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i 
zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania 
ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku 
kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło 
użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny 
ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem 
ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej 
średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego 
samego rodzaju paliwo: 

a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo 

b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o 
efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wskazujący, że 
dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą 
efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które 
może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu[.]<;> 

<7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych.> 
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie. 
3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych: 
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1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla 
użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady 
chemiczne, zapory wodne lub 

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, 
rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, 

należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę 
organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra. 

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć: 
1) zgodę właściciela obiektu; 
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego; 
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, 

wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii 
uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. 
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje 

niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora. 
 

Art. 57. 
1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 
1) oryginał dziennika budowy; 
2) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 
razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 

4) protokoły badań i sprawdzeń; 
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 

ust. 7[.]<;> 
<8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
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b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.> 

1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o 
dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali 
mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 
ust. 6 pkt 1. 

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o 
braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56. 

4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku 
ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają 
braki i nieścisłości. 

5. (uchylony). 
6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu 

do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 
7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu 
nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega 
dziesięciokrotnemu podwyższeniu. 

8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca 
bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) 

 
Art. 130a. 

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 

sposób zagraża bezpieczeństwu; 
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 
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dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany 
w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; 

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi 
określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość 
skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego 
pojazdu; 

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 
przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności 
ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2; 

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. 

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o 
którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2. 

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości 
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: 

1) kierowała nim osoba: 
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo 

środka działającego podobnie do alkoholu, 
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub 

używania pojazdu; 
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 

uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 
2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 

lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie 
dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało 
powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i 
stosuje się odpowiednio. 

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji 
ratowniczej. 

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 
1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3; 
2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, 
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3. 

5. (utracił moc). 
5a. (uchylony). 
5b. (uchylony). 
5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1-2, umieszcza się na 

wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego 
usunięcie i parkowanie. 

5d. (uchylony). 
5e. (uchylony). 
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5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w 
przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta 
realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza 
ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa 
w ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego 
powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, 
oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa 
w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o 
których mowa w ust. 6a. 

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c: 
a) rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania - 15 zł, 
b) motocykl - za usunięcie - 200 zł; za każdą dobę przechowywania - 22 zł, 
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 440 zł; za każdą 

dobę przechowywania - 33 zł, 
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 550 

zł; za każdą dobę przechowywania - 45 zł, 
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 780 

zł; za każdą dobę przechowywania - 65 zł, 
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1.150 zł; za 

każdą dobę przechowywania - 120 zł, 
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.400 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 180 zł. 
6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. 

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, 
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 
Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady 
określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. 

6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. 

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu. 
7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 

5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji. 
8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w 

przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego 
ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. 

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). 
10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 

lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, 
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jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu 
w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o 
skutkach nieodebrania pojazdu. 

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed 
upływem 30 dni od dnia powiadomienia. 

10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany 
w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu 
miejscowo naczelnikowi urzędu celnego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z 
przepisami prawa celnego. 

10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej. 

10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia 
pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo 
że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności. 

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie 
przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu 
było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono 
należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. 

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. 
Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem 
przepisów niniejszej ustawy. 

10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu 
w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo 
starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż 
trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu. 

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 
zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 
zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu 
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie 
tych kosztów wydaje starosta. 

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na 
podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do 
pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h. 

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h wynosi 30 dni 
od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia 
następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają 
egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat. 

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia 
doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat. 
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11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony 
prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do 
podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub 
prowadzących strzeżone parkingi; 

2) tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu; 
3) (utracił moc). 

 
<Art. 130b. 

1. Z każdego wypadku drogowego, w którym jest zabity, mającego miejsce 
w transeuropejskiej sieci drogowej, o której mowa w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych, Policja jest obowiązana sporządzić 
sprawozdanie.  

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) możliwie dokładne określenie miejsca wypadku; 
2) zdjęcia lub schemat miejsca wypadku; 
3) datę i godzinę wypadku; 
4) szczegółowy opis miejsca i okoliczności wypadku: rodzaj terenu, rodzaj drogi, 

rodzaj skrzyżowania, w tym informacje dotyczące sygnalizacji, liczby pasów 
ruchu, oznakowania poziomego drogi, oświetlenia, warunków pogodowych, 
ograniczenia prędkości, przeszkód na poboczu drogi; 

5) informację o skutkach wypadku: liczbę zabitych i rannych w wypadku; 
6) charakterystykę uczestników wypadku: wiek, płeć, obywatelstwo, poziom 

alkoholu w organizmie, stosowanie lub niestosowanie wyposażenia ochronnego; 
7) dane dotyczące pojazdów uczestniczących w wypadku: rodzaj, wiek, 

wyposażenie ochronne oraz datę ostatniego badania technicznego; 
8) informacje dotyczące rodzaju i przebiegu wypadku, z uwzględnieniem 

manewrów pojazdu i kierującego; 
9) o ile jest to możliwe informacje dotyczące czasu przybycia służb ratowniczych 

oraz przyjęcia zgłoszenia.  
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Policja przekazuje do Sekretariatu 

Krajowej Rady, o którym mowa w art. 140f, w terminie do 31 marca każdego roku, 
za rok poprzedni.> 

 
Art. 140c. 

1. Krajowa Rada określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Do zadań Krajowej Rady w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy w 
szczególności: 

1) proponowanie kierunków polityki państwa; 
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2) opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o 
propozycje przedstawiane przez właściwych ministrów i ocena ich realizacji; 

3) inicjowanie badań naukowych; 
4) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów 

międzynarodowych; 
5) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej; 
6) inicjowanie współpracy zagranicznej; 
7) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi; 
8) inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej; 
9) analizowanie i ocena podejmowanych działań[.]<;> 

<10) ustalanie, co najmniej raz na trzy lata, średniego kosztu społeczno-
ekonomicznego wypadku drogowego, w którym jest zabity, oraz średniego 
kosztu społeczno-ekonomicznego wypadku drogowego, w którym osoba doznała 
obrażeń ciała w rozumieniu art. 156 § 1 albo art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r.  – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 
powstałego w transeuropejskiej sieci drogowej.> 

<3. Przy ustalaniu średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadków drogowych, 
o których mowa w ust. 2 pkt 10, uwzględnia się: 

1) utratę produktywności zabitych i rannych w wypadkach drogowych; 
2) koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach drogowych; 
3) koszty administracyjne wypadków drogowych; 
4) straty materialne powstałe w wyniku wypadków drogowych.> 

 
Art. 140e. 

1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Przewodniczący Krajowej Rady otrzymuje od ministrów i innych organów, których 

przedstawiciele są członkami Krajowej Rady: 
1) sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
[2) informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.] 
<2) informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności 

informacje umożliwiające ustalanie średniego kosztu społeczno-ekonomicznego 
wypadków, o których mowa w art. 140c ust. 2 pkt 10.> 

3. Przewodniczący Krajowej Rady składa Radzie Ministrów corocznie, do końca marca, 
sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań 
realizowanych w tym zakresie. 

4. Prezes Rady Ministrów składa Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi corocznie, do końca 
kwietnia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań 
realizowanych w tym zakresie. 
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG 

PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 

72, poz. 620) 

Art. 11d. 
1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w 

szczególności: 
1) mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 
uzbrojenie terenu; 

2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 
3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 
4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 
5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa 

w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu; 

6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane; 

7) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na 
terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem 
administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie: 

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony 
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów 
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku 
publicznego; 

<7a) w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej: 
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych;> 
8) opinie: 

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 
lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 
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b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 
technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 
d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu 

do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu 
do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, 

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu 
do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w 
zarządzie Lasów Państwowych, 

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr 
kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej, 
h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi; 

9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 
2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek właściwego 

zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o 
wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do 
wniosku. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź 
stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

4. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, 
odpowiednio marszałek województwa albo starosta wydają to pozwolenie w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W sprawach dotyczących 
wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.). Dla 
ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych 
nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. 

5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu 
do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w 
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, 
właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o 
wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o 
którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom, na których obszarze właściwości znajduje 
się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń, 
odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach 
gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w 
prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości 
jest skuteczne. 

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności: 
1) oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości; 
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2) informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami 
sprawy. 

7. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w 
odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg 
powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, jedynie 
wnioskodawcy. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie 
żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 

9. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

10. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 9, jest 
nieważna. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. O DROGOWYCH SPÓŁKACH SPECJALNEGO 

PRZEZNACZENIA (Dz. U. Nr 23, poz. 136, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 

86, poz. 720) 

Art. 4. 
1. Celem działalności spółki jest przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia drogowego. 
2. Spółka realizuje cel, o którym mowa w ust. 1, przez: 

1) budowę, przebudowę, remont, utrzymanie lub ochronę dróg, w rozumieniu ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

1a) 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; 

[2) wykonywanie obowiązków zarządcy drogi w zakresie ustalonym w art. 20 pkt 2-7 i 
9-18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;] 

<2) wykonywanie obowiązków zarządcy drogi w zakresie ustalonym w art. 20 pkt 
2–7 i 9–20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;> 

3) sporządzanie dokumentacji do decyzji: o ustaleniu lokalizacji drogi, o ustaleniu 
lokalizacji autostrady, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacji do decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na 
użytkowanie, a także innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania lub realizacji 
przedsięwzięcia drogowego; 

4) występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 3; 
5) nabywanie nieruchomości pod drogi w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa; 
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6) gospodarowanie nieruchomościami przeznaczonymi lub zajętymi pod drogi w 
zakresie określonym w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1; 

7) pobieranie opłat za przejazd autostradą, o których mowa w ustawie z dnia 27 
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.); 

8) pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w 
ciągach dróg krajowych; 

8a) pobieranie opłat elektronicznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

9) organizację finansowania powierzonego spółce przedsięwzięcia drogowego; 
10) inną działalność bezpośrednio związaną z przygotowaniem lub realizacją 

powierzonego spółce przedsięwzięcia drogowego, nienaruszającą zasad wolnej 
konkurencji. 

3. Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne za wykonanie powierzonego jej 
przedsięwzięcia drogowego, z wyłączeniem przypadku, w którym spółce powierzono 
pobieranie opłat stanowiących jej przychód. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ustala się do wysokości do 3,5 % wartości 
przedsięwzięcia drogowego uwzględniającej w szczególności wartość kosztorysową tego 
przedsięwzięcia. 

5. W przypadku powierzenia spółce pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, w 
umowie określonej w art. 6 ust. 1, wpływy z tych opłat mogą stanowić przychód spółki, 
jeżeli umowa tak stanowi. 

6. Zysk spółki po opodatkowaniu spółka przeznacza na finansowanie realizacji 
powierzonego przedsięwzięcia drogowego lub przekazuje na rzecz Krajowego Funduszu 
Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 

7. Przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wypłatach z zysku przez jednoosobowe 
spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353) nie 
stosuje się. 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI 

O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227, z późn. zm.) 

Art. 3. 
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) Biuletynie Informacji Publicznej - rozumie się przez to Biuletyn Informacji 
Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.); 
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2) informacji przeznaczonej dla organu - rozumie się przez to informację, którą w 
imieniu organu administracji dysponują osoby trzecie, w tym też informację, której 
organ ten ma prawo żądać od osób trzecich; 

3) informacji znajdującej się w posiadaniu organu administracji - rozumie się przez to 
informację znajdującą się w posiadaniu organu administracji, wytworzoną przez ten 
organ lub otrzymaną przez organ od osoby trzeciej; 

4) integralności obszaru Natura 2000 - rozumie się przez to integralność obszaru Natura 
2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); 

5) karcie informacyjnej przedsięwzięcia - rozumie się przez to dokument zawierający 
podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 
roślinną, 

c) rodzaju technologii, 
[d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,] 
<d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi 

w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi 
musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;> 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw 
oraz energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia[;]<,> 

<j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 
przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;> 

6) obszarze Natura 2000 - rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 25 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz proponowane obszary 
mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której 
mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy; 

7) ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - rozumie się przez to 
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną do badania 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

8) ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - rozumie się przez to 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: 

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 
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c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu; 
9) organie administracji - rozumie się przez to: 

a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w 
ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, 
organy jednostek samorządu terytorialnego, 

b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie 
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego 
ochrony; 

10) organizacji ekologicznej - rozumie się przez to organizację społeczną, której 
statutowym celem jest ochrona środowiska; 

11) podaniu informacji do publicznej wiadomości - rozumie się przez to: 
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu 

właściwego w sprawie, 
b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu 

właściwego w sprawie, 
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w 

miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu 
wymagającego udziału społeczeństwa - w prasie o odpowiednim do rodzaju 
dokumentu zasięgu, 

d) w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie 
innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot 
postępowania - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo 
przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na 
przedmiot postępowania; 

12) powierzchni ziemi - rozumie się przez to powierzchnię ziemi w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150, z późn. zm.); 

13) przedsięwzięciu - rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w 
środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania 
terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane 
technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one 
realizowane przez różne podmioty; 

14) strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - rozumie się przez to 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: 

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, 

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 
d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu; 

15) środowisku - rozumie się przez to środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
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16) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to zanieczyszczenie w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

17) znaczącym negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000 - rozumie się przez to 
oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności 
działania mogące: 

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000, lub 

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 
obszarami. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również 
oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

 
Art. 66. 

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 
budowy i eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia; 
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

[6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;] 

<6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie 
także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;> 
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7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d[;]<,> 
<f) bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej 

sieci drogowej;> 
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 
wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 
b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
c) emisji; 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru; 

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko: 

a) określenie założeń do: 
– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na 

obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót 
budowlanych, 

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym 
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu 
kulturowego, 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 
szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w 
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego 
obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
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dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to 
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem; 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 
odniesieniu do każdego elementu raportu; 

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

<1a. Każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej 
sieci drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.> 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane 
oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru. 

3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez 
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na 
którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to 
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej. 

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi 
dostępnymi technikami. 

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania 
oraz likwidacji. 

 


