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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.  

 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 679) 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) 

 

Art. 13hb. 

[1. Opłatę elektroniczną pobiera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.] 

<1. Opłatę elektroniczną pobiera Główny Inspektor Transportu Drogowego.> 

<1a. Główny Inspektor Transportu Drogowego może powierzyć, w drodze 

porozumienia, wykonywanie w jego imieniu niektórych czynności związanych 

z poborem opłaty elektronicznej, w tym przygotowanie, wdrożenie, budowę lub 

eksploatację elektronicznego systemu poboru tej opłaty, oraz z kontrolą 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej: 

1) organom administracji rządowej; 

2) Bankowi Gospodarstwa Krajowego; 

3) instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201); 

4) instytucjom gospodarki budżetowej; 

5) innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 

2018), którym wyłączne prawo do wykonywania tych czynności przyznano w 

drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który podlega publikacji.  

1b. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1a, reguluje się w szczególności wzajemne 

rozliczenia finansowe. 

1c. Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z poborem opłaty 

elektronicznej oraz kontrolą prawidłowości jej uiszczenia może zlecić podmiotom 

innym niż wskazane w ust. 1a wyłącznie: 
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1) produkcję, dostawę, serwis i wymianę urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 

3; 

2) produkcję, dostawę, instalację, usuwanie, a także utrzymanie, serwis i wymianę 

urządzeń, o których mowa w art. 13o ust. 1, służących do poboru lub kontroli 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej; 

3) produkcję, dostawę, utrzymanie, serwis i wymianę pojazdów służących do 

kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej; 

4) świadczenie usług telekomunikacyjnych zapewniających wymianę danych 

pomiędzy urządzeniami i elementami elektronicznego systemu poboru opłat, 

a także innych usług towarzyszących, umożliwiających pobór opłaty 

elektronicznej lub kontrolę prawidłowości jej uiszczenia; 

5) produkcję, dostawę, instalację oraz wdrożenie urządzeń i elementów 

elektronicznego systemu poboru opłat, w tym infrastruktury teleinformatycznej 

oraz oprogramowania, a także ich serwis i utrzymanie. 

1d. Obsługę użytkowników elektronicznego systemu poboru opłaty elektronicznej, w 

tym w zakresie udostępniania urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3, oraz 

wnoszenia opłaty elektronicznej, Główny Inspektor Transportu Drogowego może 

zlecić w szczególności: 

1) przedsiębiorcom prowadzącym stacje benzynowe; 

2) organizacjom zrzeszającym przewoźników drogowych o zasięgu 

ogólnokrajowym; 

3) operatorom pocztowym, o których mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). 

1e. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1d, odbywa się na zasadach 

określonych w porozumieniu, które określa w szczególności sposób zabezpieczenia 

środków z tytułu wnoszonej opłaty elektronicznej. 

1f. W przypadku gdy do zamówienia, o którym mowa w ust. 1c lub 1d, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo 

ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi, zastosowanie mają przepisy ust. 1g–1j. 

1g. Główny Inspektor Transportu Drogowego, udzielając zamówienia, o którym mowa 

w ust. 1f, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. 
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1h. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1f, jest udzielane w sposób zapewniający 

przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem 

zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego 

udzielenie. 

1i. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w ust. 1f, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot zainteresowany 

wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zleceniem, o którym mowa w ust. 1c, 

albo zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 1e, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane. 

1j. Główny Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie podaje do publicznej 

wiadomości, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 

informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1f, podając nazwę 

(firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności, o 

których mowa w ust. 1c, lub z którym zawarł porozumienie, o którym mowa w ust. 

1e, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.> 

2. Opłata elektroniczna stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego. 

[3. Minister właściwy do spraw transportu, za zgodą Rady Ministrów, może powierzyć 

przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu elektronicznego poboru 

opłat elektronicznych, w tym pobór opłaty elektronicznej, drogowej spółce specjalnego 

przeznaczenia, utworzonej w trybie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia, z zastrzeżeniem art. 13hd ust. 3.] 

 

[Art. 13hd. 

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia, o której mowa w art. 13hb ust. 3, za zgodą ministra właściwego do spraw 

transportu i po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może 

w drodze umowy powierzyć budowę lub eksploatację systemu elektronicznego poboru 

opłat elektronicznych innemu podmiotowi, zwanemu dalej "operatorem". 

2. Wybór operatora następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 
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budowlane lub usługi albo ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057). 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może upoważnić operatora do poboru tych opłat. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje coroczne prawo odkupu, za wynagrodzeniem 

ustalonym na podstawie tej umowy, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad lub drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, systemu elektronicznego 

poboru opłat elektronicznych, w przypadku gdy system ten został sfinansowany ze 

środków operatora.] 

Art. 13m. 

1. [Kary pieniężne, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, uiszcza się na właściwy rachunek 

bankowy w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia kary stała się 

ostateczna.] <Kary pieniężne, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, są przekazywane 

na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia kary stała się 

ostateczna.> Koszty związane z uiszczeniem kary pokrywa obowiązany podmiot. 

2. W przypadku gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2, na zagraniczny podmiot mający siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana 

umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź 

możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz 

przepisów tego państwa, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości 

odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. 

3. Kaucję pobiera się w formie: 

1)   gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, 

2)   bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej, przy czym koszty związane z autoryzacją 

transakcji i przekazem środków ponosi obowiązany podmiot, lub 

3)   przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie 

administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 

1 lub 2, przy czym koszty przelewu ponosi obowiązany podmiot. 

4. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 3. 

5. Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, o 

której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2, przekazuje kaucję: 
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1)   na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 - w terminie 7 dni od dnia, w którym 

decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna; 

2)   na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił - w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o nałożeniu kary 

pieniężnej. 

6. W przypadku gdy wysokość nałożonej kary pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 

2, jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, do powstałej różnicy stosuje się 

odpowiednio przepis ust. 5 pkt 2. 

7. Jeśli w sytuacji, o której mowa w ust. 2, nie pobrano kaucji, osoba przeprowadzająca 

kontrolę kieruje lub usuwa pojazd, na koszt podmiotu obowiązanego, na najbliższy 

parking strzeżony, o którym mowa w art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym. 

8. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

9. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po przekazaniu kaucji przez podmiot, o którym mowa 

w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 3. 

10. Jeżeli kara pieniężna, o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2, nie zostanie uiszczona lub 

pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja w 

sprawie nałożenia kary stała się ostateczna, stosuje się odpowiednio przepisy działu II 

rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954) dotyczące egzekucji należności 

pieniężnych z ruchomości. 

<Art. 13o. 

1. W pasie drogowym dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, Główny Inspektor 

Transportu Drogowego w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 13hb 

ust. 1 i art. 13l ust. 1, a także art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 października 

1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1057), może instalować stacjonarne i przenośne urządzenia służące do 

poboru lub kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru 

opłaty za przejazd autostradą, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi 

oraz przynależnymi elementami wyposażenia. 

2. Instalacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób niepowodujący 

zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, po uzgodnieniu z zarządcą drogi 
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warunków, jakie należy spełnić w tym zakresie. Uzgodnienie następuje w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia przekazania przez Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego propozycji tych lokalizacji urządzeń. 

3. Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego przez Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego na cele związane z realizacją zadań, o których 

mowa w art. 13hb ust. 1 i art. 13l ust. 1, a także art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym. 

4. Zarząd drogi użycza Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego grunty w pasie 

drogowym na cele związane z instalacją urządzeń, o których mowa w ust. 1. 

Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) nie stosuje 

się.> 

Art. 16i. 

1. Dostawca EETS jest obowiązany: 

1)   w ramach świadczenia usługi EETS uiszczać opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 

pkt 3 i ust. 2, oraz opłatę za przejazd autostradą, naliczane za pomocą urządzenia, o 

którym mowa w art. 16l ust. 1; 

2)   niezwłocznie informować podmiot pobierający opłaty, z którym zawarł umowę, o 

której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 albo art. 16h pkt 1, o danych koniecznych do 

realizacji tej umowy, w tym dostarczonych użytkownikom EETS urządzeniach, o 

których mowa w art. 16l ust. 1, oraz przypisaniu tych urządzeń do pojazdu 

samochodowego i użytkownika EETS; 

3)   monitorować sposób świadczenia usługi EETS zgodnie z procedurami określonymi w 

planie zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 16e ust. 2 pkt 4; 

[4)   współpracować z podmiotem uprawnionym do kontroli prawidłowości uiszczenia 

opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13l ust. 1, na zasadach określonych w 

odrębnym porozumieniu;] 

<4) współpracować z podmiotem uprawnionym do kontroli prawidłowości uiszczenia 

opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13l ust. 1, na zasadach określonych 

w umowie, o której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 oraz art. 16h pkt 1;> 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5)   udostępniać na swojej stronie internetowej informację o obsługiwanych obszarach 

EETS oraz warunkach zawierania umów o świadczenie usługi EETS z użytkownikami 

EETS; 

6)   niezwłocznie informować ministra właściwego do spraw transportu o zmianach 

dotyczących go danych i informacji zawartych w rejestrze EETS; 

7)   corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, składać ministrowi właściwemu do spraw 

transportu dokumenty, o których mowa w art. 16f ust. 4 i 5, oraz oświadczenie o 

zakresie prowadzonej działalności dotyczącej świadczenia usługi EETS za rok 

poprzedni, zawierające informację o obsługiwanych obszarach EETS, a także 

oświadczenie, że spełnia wymogi, o których mowa w art. 16e ust. 2 - w przypadku 

dostawcy EETS wpisanego do rejestru EETS; 

8)   niezwłocznie przekazywać ministrowi właściwemu do spraw transportu wnioski z 

oceny planu zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 16e ust. 4 - w przypadku 

dostawcy EETS wpisanego do rejestru EETS; 

9)   niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawieszenia albo zakończenia 

świadczenia usługi EETS, zgłosić ministrowi właściwemu do spraw transportu fakt 

zawieszenia albo zakończenia świadczenia usługi EETS - w przypadku dostawcy 

EETS wpisanego do rejestru EETS. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań, zamieszczając w nich klauzulę, o której mowa w 

art. 16f ust. 6, oraz dane, o których mowa w art. 16f ust. 7. 

 

Art. 16s. 

1. Umowę, o której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 oraz art. 16h pkt 1, zawiera się na podstawie 

warunków ogólnych określonych w informacji o obszarze EETS, o której mowa w art. 

16o pkt 3 lit. c. Umowa może zawierać także warunki szczególne. 

2. Umowa, o której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 oraz art. 16h pkt 1, powinna określać co 

najmniej: 

1)   zasady i sposób dostarczenia wykazu, o którym mowa w art. 16l ust. 4; 

2)   stałe opłaty nałożone na dostawców EETS odzwierciedlające koszty zapewnienia, 

obsługi i utrzymania systemu umożliwiającego świadczenie usługi EETS ponoszone 

przez podmiot pobierający opłaty na obszarze poboru opłat, w przypadku gdy koszty 

te nie są wliczone w opłatę; 
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3)   zasady wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 16t, o ile jest przewidziane; 

4)   podział obowiązków i wynikających z nich ryzyk związanych z zapewnieniem 

działania systemu elektronicznego poboru opłat; 

<4a) zasady współpracy, o której mowa w art. 16i ust. 1 pkt 4;> 

5)   formę i zasady ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 16k, oraz 

korzystania z niego przez podmiot pobierający opłaty, a także zasady jego zwrotu; 

6)   formy i tryb sprawdzania sposobu świadczenia usługi EETS, o którym mowa w art. 

16q, ustalone z uwzględnieniem art. 5 ust. 6 decyzji 2009/750/WE; 

7)   skutki nienależytego wykonania i niewykonania obowiązków umownych, w 

szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia; 

8)   warunki rozwiązania i wypowiedzenia umowy, w szczególności w przypadku 

wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS albo odpowiedniego rejestru w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

9)   zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania i wypowiedzenia umowy, w 

szczególności w przypadku wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS albo 

odpowiedniego rejestru w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 

Unii Europejskiej. 

Art. 18. 

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy: 

1)   wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych; 

2)   realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych. 

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również: 

1)   współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg; 

1a)  gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych; 

2)   nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa; 

3)   wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; 

4)   współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami 

międzynarodowymi; 

5)   współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania 

infrastruktury drogowej; 

6)   zarządzanie ruchem na drogach krajowych; 

6a)  ochrona zabytków drogownictwa; 
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7)   wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i 

eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym: 

a)  prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie 

dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko - na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o 

którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, 

b)  współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania 

przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji 

gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków, 

c)  nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady i 

gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości, 

d)  opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i 

przeprowadzanie postępowań przetargowych, 

e)  (uchylona), 

f)  uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności 

z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych, 

g)  kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków 

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, 

h)  wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez 

ministra właściwego do spraw transportu; 

[8)   pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym; 

8a)  pobieranie opłaty elektronicznej zgodnie z art. 13hb ust. 1; 

9)   podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego 

poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów, w zakresie określonym w 

ustawie;] 

<9a) dostosowywanie autostrad płatnych do poboru opłat za przejazd autostradą 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym; 
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9b) współpraca z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie 

dostosowania infrastruktury dróg krajowych do poboru opłaty elektronicznej 

oraz opłaty za przejazd autostradą;> 

10)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej 

ustawy. 

3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Prezes Rady Ministrów, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek 

ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

4. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 

Minister właściwy do spraw transportu odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

5. Stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad może zajmować osoba, 

która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

6. Informację o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie 

urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska; 
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3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

8. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza 

zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw transportu, liczący co najmniej 3 

osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych 

kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę 

niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, 

oraz kompetencje kierownicze. 

9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

10. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 9, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

11. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

12. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

13. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 
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1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

15. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

16. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio ust. 5-14. 

[Art. 20g. 

1. W pasie drogowym dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1, na obszarze strefy nadgranicznej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 

państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660) Straż Graniczna w związku z realizacją zadań 

określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1643, z późn. zm.) może instalować stacjonarne urządzenia służące do obserwacji i 

rejestracji obrazu zdarzeń na drogach. 

2. Instalacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób niepowodujący 

zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, po uzgodnieniu z zarządcą drogi 

warunków, jakie należy spełnić w tym zakresie. Uzgodnienie następuje w terminie nie 

dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia przekazania przez Straż Graniczną propozycji 

lokalizacji urządzeń. 

3. Straż Graniczna może zlecać w swoim imieniu innym podmiotom: instalację, usunięcie, a 

także obsługę techniczną obejmującą naprawę, remont i wymianę urządzeń, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego przez Straż 

Graniczną w związku z realizacją zadań określonych w ust. 1.] 

 

<Art. 20g. 

1. W pasie drogowym dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą być instalowane 

stacjonarne i przenośne urządzenia służące do obserwacji i rejestracji obrazu 
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zdarzeń na drogach, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz 

przynależnymi elementami wyposażenia. 

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, mogą instalować: 

1) Straż Graniczna w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 

12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 

z późn. zm.) na obszarze strefy nadgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 660); 

2) organy Krajowej Administracji Skarbowej w związku z realizacją zadań 

określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.); 

3) Inspekcja Transportu Drogowego w związku z realizacją zadań określonych 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2200). 

3. Instalacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób niepowodujący 

zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników drogi po uzgodnieniu z zarządcą drogi 

warunków, jakie należy spełnić w tym zakresie. Uzgodnienie następuje w terminie 

nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia przekazania przez właściwy podmiot 

propozycji lokalizacji urządzeń. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, mogą zlecać w swoim imieniu innym podmiotom: 

instalację, usuwanie, a także utrzymanie, serwis i wymianę urządzeń, o których 

mowa w ust. 1. 

5. Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego w związku z 

realizacją zadań określonych w ust. 1, 2 i 4.> 

 

Art. 22. 

1. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. 

2. [Grunty, o których mowa w ust. 1, zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je 

użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi 

użytkowników ruchu. Zarząd drogi może pobierać z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w 

wysokości ustalonej w umowie.] <Grunty, o których mowa w ust. 1, zarząd drogi może 

oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z 
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potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników 

ruchu, a także na cele instalacji urządzeń, o których mowa w art. 20g ust. 1. Zarząd 

drogi pobiera z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w 

umowie.> Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) nie stosuje się. 

2a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny 

może otrzymać w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości leżące w pasie 

drogowym, w celu wykonywania działalności gospodarczej. 

2b. (uchylony). 

2c. W granicach miast na prawach powiatu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe mogą 

być umieszczane na gruntach, o których mowa w ust. 1, na podstawie odpłatnej umowy 

cywilnoprawnej w wypadkach uzasadnionych względami funkcjonalnymi, w 

szczególności wówczas gdy takie tablice lub urządzenia są umieszczone na wiatach 

przystankowych lub obiektach małej architektury. 

2d. Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przysługujących zarządowi dróg w 

sytuacji, o której mowa w ust. 2c, nie może być niższa niż wysokość opłaty za zajęcie 

pasa drogowego, która miałaby zastosowanie w przypadku danej tablicy reklamowej lub 

urządzenia reklamowego umieszczanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 40 

ust. 1. 

3. W przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, 

zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów. 

 

Art. 40a. 

[1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, z wyłączeniem opłaty elektronicznej, w art. 13f ust. 1 

i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w 

art. 40 ust. 12, a także opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 

39 ust. 7 są przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad.] 

<1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13f ust. 1, art. 39 ust. 7ab pkt 5 i 

art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12, 

a także opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 są 
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przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na 

wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad.> 

1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty pobierane 

przez partnera prywatnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz 

opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ust. 1, stanowią przychody partnera 

prywatnego. 

1b. W przypadku powierzenia drogowej spółce specjalnego przeznaczenia pobierania opłat, o 

których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mogą one stanowić przychód tej spółki, jeżeli 

umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi. 

<1c. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 

1 i 2 są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego.> 

2. (uchylony). 

[3. Środki z opłat i kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane w 

terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, 

na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub 

przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych 

oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.] 

<3. Środki z opłat i kar pieniężnych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku 

bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 

1, oraz środki z kar, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego, o którym mowa w ust. 1c, są 

przekazywane w terminie dwóch dni roboczych następujących po zakończeniu 

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

przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów 

inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia 

pojazdów.> 

4. Środki z opłat elektronicznych są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu 

Drogowego. 
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5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym tryb 

dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych, 

2)   tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, o których 

mowa w art. 13k ust. 1 i 2, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, 

3)   przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat 

elektronicznych, oraz formę i sposób jego ustalania, 

4)   wysokość kaucji za wydawane korzystającemu z drogi publicznej urządzenie, o 

którym mowa w art. 13i ust. 3 

- mając na uwadze sprawny pobór opłat elektronicznych od użytkowników, efektywną 

obsługę i zabezpieczenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym, oraz technologię wykorzystaną w systemie 

elektronicznego poboru opłat elektronicznych, a także uwzględniając koszty 

urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529) 

 

Art. 29. 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 

1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b)  płyt do składowania obornika, 

c)  szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m
3
, 

d)  naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m
3
 i wysokości nie 

większej niż 7 m, 

e)  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a)  wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 

zaprojektowane; 

2)  wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub 

przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 

35 m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch 

na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

2a)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 

m
2
, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 

500 m
2
 powierzchni działki; 

2b)  wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 

2c)  wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na działce, na której znajduje 

się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy 

czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 

m
2
 powierzchni działki; 

2d)  wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba 

tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni 

działki; 

3)   przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na dobę; 

3a)  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m
3
; 

4)   altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 2015 r. 

poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260); 

5)   wiat przystankowych i peronowych; 

6)   parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze 

do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących 

własność Skarbu Państwa; 

7)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

8)   parkometrów z własnym zasilaniem; 

9)   boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

10)  miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

11)  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

11a)  zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

11b)  przepustów o średnicy do 100 cm; 

<11c) urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz 

z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami 

wyposażenia: 

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych 

systemów transportowych, 

b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222);> 

12)  tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym 

w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 

dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

13)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele 

gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

14)  obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 

poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

15)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m
2
; 

16)  pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do 

dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 

a)  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 

b)  uprawiania wędkarstwa, 

c)  rekreacji; 

17)  opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych 

umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 

wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

18)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 
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19)  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 

7 m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

19a)  sieci: 

a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b)  wodociągowych, 

c)  kanalizacyjnych, 

d)  cieplnych, 

e)  telekomunikacyjnych; 

20)  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a)  telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b)  kanalizacji kablowej; 

21)  urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a)  posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 

podziemnych, 

b)  punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c)  piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

22)  obiektów małej architektury; 

23)  ogrodzeń; 

24)  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów 

używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i 

pomiarach geodezyjnych; 

25)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 

wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na 

terenach przeznaczonych na ten cel; 

26)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 
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27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku; 

28)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1131, 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) w zakresie poszukiwania i 

rozpoznawania złóż węglowodorów; 

29)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, 

przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz 

obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych 

przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z 

wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji 

bezpośredniego prowadzenia walki. 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)   remoncie obiektów budowlanych; 

1a)  przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1; 

1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z 

wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z 

wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod 

względem ochrony przeciwpożarowej; 

1b)  przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia 

dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków; 

1c)  remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   dociepleniu budynków o wysokości do 25 m; 

5)   utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 

6)   instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym; 

7)   (uchylony); 
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8)   (uchylony); 

9)   wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

10)  wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych; 

11)  przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w 

ust. 1 pkt 19a lit. a; 

12)  przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 

12a)  budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 191), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi; 

13)  (uchylony); 

14)  instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 

15)  instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 

16)  montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych; 

17)  (uchylony). 

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy 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. 

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane: 

1)   przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia 

na budowę, 

2)   na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 30 ust. 1 

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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U S T A W A  z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057) 

 

Art. 37a. 

1. Za przejazd autostradą, po dostosowaniu jej do poboru opłat, pobierane są opłaty za 

przejazd. 

1a. Opłaty za przejazd autostradą może pobierać: 

[1)   Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;] 

<1) Główny Inspektor Transportu Drogowego;> 

2)   drogowa spółka specjalnego przeznaczenia na warunkach określonych w umowie, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia lub wykonawca, o którym mowa w art. 9 ust. 3 tej ustawy; 

3)   spółka, z którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka 

specjalnego przeznaczenia zawarli umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie 

eksploatację autostrady, na warunkach określonych w tej umowie. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Podmioty, o których mowa w ust. 1a, są obowiązane podejmować działania zapewniające 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym w szczególności w przypadku zwiększenia 

natężenia ruchu drogowego. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa podmioty, o 

których mowa w ust. 1a, mogą odstąpić od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej 

odcinkiem. 

4b. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu 

do podmiotu, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego 

bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę dnia, kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu. 

5. Opłatę za przejazd autostradą ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki 

opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu. 

5a. Kwotę opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w ust. 5, zaokrągla się w ten sposób, 

że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 5 groszy pomija się a końcówkę kwoty 

wynoszącą 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy. 
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6. Ustala się następujące kategorie pojazdów w celu określenia stawek opłat za przejazd 

autostradą: 

1)   kategoria 1 - motocykle; 

2)   kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony; 

3)   kategoria 3 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 

tony i poniżej 12 ton; 

4)   kategoria 4 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 

ton; 

5)   kategoria 5 - autobusy. 

 

[Art. 37c. 

Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad stanowią przychód Funduszu, a opłaty pobrane przez drogową spółkę specjalnego 

przeznaczenia mogą stanowić przychód tej spółki, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 

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

stanowi.] 

<Art. 37c. 

Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego stanowią przychód Funduszu, a opłaty pobrane przez drogową spółkę 

specjalnego przeznaczenia mogą stanowić przychód tej spółki, jeżeli umowa, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 

przeznaczenia, tak stanowi.> 

 

Art. 37g. 

Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione: 

1)    pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw 

obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak 

stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa 

medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez 

Służbę Celno-Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
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Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

<1a) pojazdy, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926), poruszające się 

jako pojazdy uprzywilejowane i uczestniczące w akcji ratowania życia lub 

zdrowia ludzkiego;> 

2)   pojazdy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

3)   pojazdy drogowej spółki specjalnego przeznaczenia podczas wykonywania jej zadań 

spółki jako zarządcy autostrady; 

4)   pojazdy spółki, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację, bądź wyłącznie 

eksploatację autostrady podczas wykonywania zadań spółki jako zarządcy autostrady. 

 

<Art. 37gb. 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego może powierzyć, w drodze porozumienia, 

wykonywanie w jego imieniu niektórych czynności związanych z poborem opłaty za 

przejazd autostradą, w tym przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację 

systemu poboru tej opłaty: 

1) organom administracji rządowej; 

2) Bankowi Gospodarstwa Krajowego; 

3) instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201); 

4) instytucjom gospodarki budżetowej; 

5) innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

i 2018), którym wyłączne prawo do wykonywania tych czynności przyznano 

w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który podlega publikacji. 

2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, reguluje się w szczególności wzajemne 

rozliczenia finansowe. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z poborem opłat za przejazd 

autostradą może zlecić podmiotom innym niż wskazane w ust. 1 wyłącznie: 

1) produkcję, dostawę, serwis i wymianę urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
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2) produkcję, dostawę, instalację, usuwanie, a także utrzymanie, serwis i wymianę 

urządzeń, o których mowa w art. 13o ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych, służących do poboru opłaty za przejazd autostradą; 

3) świadczenie usług telekomunikacyjnych zapewniających wymianę danych 

pomiędzy urządzeniami i elementami systemu poboru opłat za przejazd 

autostradą, a także innych usług towarzyszących, umożliwiających pobór opłaty 

za przejazd autostradą; 

4) produkcję, dostawę, instalację oraz wdrożenie urządzeń i elementów składowych 

systemu poboru opłat za przejazd autostradą, a także ich serwis i utrzymanie; 

5) obsługi użytkowników autostrady w zakresie wnoszenia opłat za przejazd 

autostradą. 

4. W przypadku gdy pobór opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 

1a pkt 1, odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego poboru opłat, 

o którym mowa w art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, obsługę użytkowników autostrady płatnej, w tym w zakresie 

udostępniania urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3, oraz wnoszenia opłaty za 

przejazd autostradą, Główny Inspektor Transport Drogowego może zlecić w 

szczególności: 

1) przedsiębiorcom prowadzącym stacje benzynowe; 

2) organizacjom zrzeszającym przewoźników drogowych o zasięgu 

ogólnokrajowym; 

3) operatorom pocztowym, o których mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). 

5. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, odbywa się na zasadach 

określonych w porozumieniu, które określa w szczególności sposób zabezpieczenia 

środków z tytułu wnoszonej opłaty za przejazd autostradą. 

6. W przypadku gdy do zamówienia, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo 

ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi, zastosowanie mają przepisy ust. 7–10. 

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego, udzielając zamówienia, o którym mowa w 

ust. 6, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. 
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8. Zamówienie, o którym mowa w ust. 6, jest udzielane w sposób zapewniający 

przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem 

zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego 

udzielenie. 

9. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w ust. 6, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot zainteresowany 

wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zleceniem, o którym mowa w ust. 3, 

albo zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 5, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane. 

10. Główny Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie podaje do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 

informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 6, podając nazwę (firmę) 

albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności, o których 

mowa w ust. 3, lub z którym zawarto porozumienie, o którym mowa w ust. 5, albo 

informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 

 

Art. 37gc. 

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad użycza Głównemu Inspektorowi 

Transportu Drogowego grunty na cele związane z realizacją zadania, o którym 

mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1, wraz z wzniesionymi na nich budynkami, budowlami i 

innymi urządzeniami. 

2. Warunki korzystania z gruntów, o których mowa w ust. 1, oraz wzniesionych na nich 

budynków, budowli i innych urządzeń określa umowa pomiędzy Głównym 

Inspektorem Transportu Drogowego oraz Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad.> 

 

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; 
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3)    (uchylony); 

4)    (uchylony); 

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

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;] 

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

Głównego Inspektora Transportu Drogowego;> 

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; 

[5d)   środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 16x ust. 6 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranych przez Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad;] 

<5d) środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 16x ust. 6 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranych przez Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego;> 

5e)   odsetek, o których mowa w art. 16j ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, w przypadku gdy opłaty, od których nalicza się odsetki, stanowią 

przychód Funduszu; 

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, 
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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; 

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 i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791); 

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379 i 777) 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 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 
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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; 

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;] 

<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 
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publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego;> 

5a)   wynagrodzenie dla dostawcy EETS, o którym mowa w art. 16t ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz koszty postępowania przed Komisją, o 

której mowa w art. 16z ust. 1 tej ustawy; 

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

krajowych, w tym autostrad.] 

<6) finansowanie kosztów usług doradczych: 

a) związanych z budową i przebudową dróg krajowych, w tym autostrad, 

b) związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, budową lub eksploatacją 

systemów poboru opłat, o których mowa w pkt 5, 

c) niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez ministra właściwego do 

spraw transportu ustawowych zadań z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju 

infrastruktury dróg publicznych.> 

[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.] 

<2. Ze środków Funduszu dokonuje się: 

1) pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1; 

2) spłaty: 

a) kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i 

pożyczek, o których mowa w art. 39d ust. 1, 

b) zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z 

tytułu gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 39d ust. 2, 

c) 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. 
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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.] 

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

terminowej obsługi zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 

lit. a, 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.> 

 

Art. 39k. 

[1. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad, dokonuje wypłat ze środków Funduszu odpowiednio na rzecz spółek lub 

wykonawców robót w wysokości i terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 

39i pkt 1 i 2, a na wniosek ministra właściwego do spraw transportu dokonuje wypłat, o 

których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 4.] 

<1. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad, dokonuje wypłat ze środków Funduszu odpowiednio na 

rzecz spółek lub wykonawców robót w wysokości i terminach wynikających z umów, 

o których mowa w art. 39i pkt 1 i 2, a na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu dokonuje wypłat, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 4 i 6 lit. c.> 
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2. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, 

dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz wykonawców przygotowania lub 

realizacji przedsięwzięć drogowych. 

[3. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek odpowiednio Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad albo drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, wypłaca ze 

środków Funduszu wynagrodzenie operatorowi, o którym mowa w art. 13hd ust. 1 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.] 

<4. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 

39f ust. 1 pkt 5 i 6 lit. b.> 

 

Art. 39l. 

Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

porozumienie określające: 

1)   szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu; 

2)   sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których 

mowa w art. 39e ust. 1; 

3)   sposób i termin zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2; 

[4)   sposób i tryb przekazywania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad przychodów z opłat za przejazdy autostradami;] 

<4) sposób i tryb przekazywania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

przychodów z opłat za przejazd autostradą;> 

5)   sposób gromadzenia w ramach Funduszu środków, o których mowa w art. 39n ust. 2 

pkt 2, oraz wpływów, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b i 11e; 

6)   tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo 

drogowej spółki specjalnego przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań; 

7)   zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6. 

 

 

 

 

 



- 33 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2200) 

Art. 48. 

<1.> Tworzy się Inspekcję Transportu Drogowego, zwaną dalej "Inspekcją", powołaną do 

kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego 

pojazdami samochodowymi oraz przepisów, o których mowa w art. 3 ust. 1a. 

<2. Inspekcja jest powołana również do poboru opłaty elektronicznej, o której mowa w 

art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz 

opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057 i ...).> 

 

Art. 50. 

Do zadań Inspekcji należy:  

1)   kontrola: 

a)  przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w 

art. 4 pkt 22, 

b)  (uchylona), 

c)  przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

d)  (uchylona), 

e)  przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, 

f)  (uchylona), 

g)  wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem 

zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością 

ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych, 

h)  rodzaju używanego paliwa, 

i)  dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, 

j)  prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

k)  przestrzegania czasu pracy: 

–  przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, 
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–  osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy 

drogowe na jego rzecz; 

2)   prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych 

czynności w niej przewidzianych, w sprawach: 

a)  licencji wspólnotowej, 

b)  zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz 

kabotażowy, 

c)  formularzy jazdy, 

d)  zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy, 

e)  świadectw kierowcy, 

f)  certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10, 

g)  zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których 

mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, 

h)  dotyczących spełniania lub niespełniania wymogu dobrej reputacji, o których mowa w 

art. 7d ust. 1-6, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2; 

3)   podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra 

właściwego do spraw transportu; 

<3a) pobór opłaty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych; 

3b) pobór opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym; 

3c) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego 

poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów;> 

4)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708). 

 

Art. 51. 

1. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale wykonują 

następujące organy: 

1)   Główny Inspektor Transportu Drogowego; 
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2)   wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu 

drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika 

wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej 

administracji zespolonej. 

2. Organy wymienione w ust. 1 wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z 

kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność 

wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku 

budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich 

inspektoratów transportu drogowego. 

4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego 

inspektoratu transportu drogowego. 

5. Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 pkt 1 w zakresie określonym 

w art. 68-75 wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej "inspektorami". 

6. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem 

właściwym jest: 

1)   Główny Inspektor Transportu Drogowego - w sprawach: 

a)  określonych w art. 50 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, 

b)  związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach 

krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, 

<ba) związanych z poborem opłaty elektronicznej na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

bb) związanych z poborem opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym, 

bc) związanych z podejmowaniem działań mających na celu wprowadzenie systemów 

elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów;> 

c)  związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących 

pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

2)   wojewódzki inspektor - w pozostałych sprawach. 
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[7. Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 

1 lit. a i b, upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora transportu 

drogowego.] 

<7. Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 

6 pkt 1 lit. a–bb, upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora 

transportu drogowego.> 

<7a. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 7, Główny Inspektor 

Transportu Drogowego może przekazać wojewódzkiemu inspektorowi transportu 

drogowego środki finansowe na pokrycie kosztów powierzonych zadań.> 

8. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w 

sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

 

Art. 53. 

1. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi 

właściwemu do spraw transportu. 

2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. 

[3. Zastępcę Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw transportu, spośród 

osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego 

Inspektora. Minister właściwy do spraw transportu odwołuje, na wniosek Głównego 

Inspektora, jego zastępcę.] 

<3. Zastępców Głównego Inspektora Transportu Drogowego powołuje minister 

właściwy do spraw transportu spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

Minister właściwy do spraw transportu odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora, 

jego zastępców.> 

3a. Stanowisko Głównego Inspektora może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
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5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji 

Transportu Drogowego. 

3b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

3d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora przeprowadza zespół, powołany przez 

ministra właściwego do spraw transportu, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 
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1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

3k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, powołuje 

Główny Inspektor. 

3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio ust. 3a-3j. 

4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego 

Inspektora. 

5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek 

wojewódzkiego inspektora, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Transportu 

Drogowego. 

Art. 54. 

1. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo 

kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie. 

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego: 

1)   opracowuje kierunki działania Inspekcji w porozumieniu z organizacjami 

zrzeszającymi przewoźników o zasięgu ogólnokrajowym i plany kontroli o znaczeniu 

ogólnokrajowym, zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw transportu; 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   określa metody i formy wykonywania zadań przez Inspekcję, w zakresie nieobjętym 

innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy; 

3)   organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów; 

4)   przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie kontroli przewozów drogowych; 

5)   opracowuje, we współpracy z Komendantem Głównym Policji, Komendantem 

Głównym Straży Granicznej, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

Głównym Inspektorem Pracy, jednolitą krajową strategię kontroli przepisów w 

zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 

kierowców; 

6)   zapewnia uczestnictwo Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku, w skoordynowanych 

z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, kontrolach drogowych kierowców pojazdów objętych zakresem 

stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w 

sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE 

L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1) oraz 

rozporządzenia (WE) nr 561/2006; kontrole takie są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i mogą być przeprowadzane wspólnie z polskimi organami 

kontrolnymi; 

7)   realizuje, co najmniej raz w roku, wspólny z właściwymi organami odpowiedzialnymi 

za kontakty wewnątrzwspólnotowe w zainteresowanych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, program 

szkolenia w zakresie najlepszych praktyk kontrolnych oraz wymiany pracowników; 

8)   udziela właściwym organom innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niezbędnej pomocy i 

wyjaśnień w sytuacji, kiedy brak jest wystarczających danych do stwierdzenia w 

czasie kontroli drogowej przeprowadzanej na terytorium tego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, że kierowca pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
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naruszył przepisy w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i 

czasu odpoczynku; 

9)   zapewnia uczestnictwo swojego przedstawiciela w Komitecie wspierającym Komisję 

Europejską, ustanowionym zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w 

transporcie drogowym; 

10)  wymienia z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przynajmniej raz na sześć miesięcy 

lub w indywidualnych przypadkach na szczególne żądanie, informacje dostępne na 

podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 

1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i art. 

22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006; 

11)  wykonuje zadania Inspekcji dotyczące kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa 

w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

[11a)  wykonuje zadania Inspekcji związane z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za 

przejazd po drogach krajowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych;] 

<11a) wykonuje zadania Inspekcji związane z poborem opłaty elektronicznej 

i kontrolą prawidłowości uiszczenia tej opłaty, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;> 

<11b) wykonuje zadania Inspekcji związane z poborem opłaty za przejazd 

autostradą, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 

11c) wykonuje zadania Inspekcji związane z podejmowaniem działań mających na 

celu wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego 

zastosowania tych systemów;> 

12)  uzgadnia opracowane przez wojewodów projekty rocznych planów rzeczowo-

finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. 

2a. Zadania Głównego Inspektora Transportu Drogowego finansowane są z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. 
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3. Wojewódzki inspektor opracowuje kierunki działania wojewódzkiej inspekcji transportu 

drogowego, zatwierdzane przez Głównego Inspektora. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego raz na dwa lata przedkłada Radzie Ministrów, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, jednolitą krajową strategię 

kontroli, w terminie do dnia 30 listopada. 

 

<Art. 55a. 

1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach 

odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

2. Inspekcja przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania 

prowadzonego przez organ Inspekcji; 

2) jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę 

danych, o których mowa w pkt 1; 

3) z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych; 

4) jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy są 

administratorami danych osobowych przetwarzanych na podstawie ust. 1. 

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13–22 

oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są 

niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji. 

5. Administrator, o którym mowa w ust. 3, informuje o ograniczeniach, o których mowa 

w ust. 4, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ustala 

administrator, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie 

wynikają one z przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących terminów. 
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7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu. 

8. Administrator, o którym mowa w ust. 3, wdraża środki techniczne i organizacyjne w 

celu ochrony danych osobowych zgodnie z ust. 7. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator, o 

którym mowa w ust. 3, w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia wydaje w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o 

naruszeniu. 

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez organy Inspekcji 

postępowań odwoławczych od decyzji wydanych na podstawie ustawy oraz 

postępowań dotyczących tych decyzji prowadzonych na podstawie art. 145 § 1, art. 

145a § 1, art. 145b § 1, art. 154 § 1, art. 155, art. 156 § 1, art. 161 § 1, art. 162 § 1 i 2 

oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

 

Art. 55b. 

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Główny Inspektor Transportu 

Drogowego lub osoba przez niego upoważniona udostępnia nieodpłatnie, na 

podstawie pisemnego wniosku, dane, o których mowa w art. 55a ust. 1: 

1) Policji, 

2) Żandarmerii Wojskowej, 

3) Straży Granicznej, 

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

5) Agencji Wywiadu, 

6) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

7) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

8) Służbie Wywiadu Wojskowego, 

9) prokuratorowi, 

10) sądom, 

11) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

– w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1) oznaczenie sprawy; 

2) wskazanie okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych 

danych; 

3) wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego może wyrazić zgodę na udostępnienie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej danych, o których mowa w art. 55a 

ust. 1, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–11, bez konieczności 

składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem 

wykonywanych zadań. 

4. Udostępnianie danych, o których mowa w art. 55a ust. 1, w sposób, o którym mowa 

w ust. 3, następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–

11, wniosku zawierającego: 

1) wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu; 

2) wskazanie osób uprawnionych do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 

1; 

3) oświadczenie, że podmioty te posiadają: 

a) urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz 

jakie dane uzyskał, oraz 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania. 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego udostępnia Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego dane, o których mowa w art. 55a ust. 1, w sposób, o którym mowa 

w ust. 3, jeżeli jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

będąca odbiorcą danych złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują weryfikacji danych, o których mowa w 

art. 55a ust. 1, uzyskanych zgodnie z ust. 1 i 3, pod względem ich niezbędności dla 

realizacji ustawowych zadań danego podmiotu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, 

usuwając dane zbędne. 

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia na podstawie ust. 1 i 3 

danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, chyba że 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest ustawowo upoważniony do przetwarzania 

tych danych. 
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Art. 55c. 

1. W zakresie zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, Inspekcja 

może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych 

osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub 

samorządowe jednostki organizacyjne. 

2. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, administratorzy zbiorów 

danych, o których mowa w ust. 1, udostępniają Inspekcji przetwarzane w nich dane 

na podstawie pisemnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 

wojewódzkiego inspektora lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) oznaczenie sprawy; 

2) wskazanie zbioru danych, z którego te dane mają zostać udostępnione; 

3) wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu. 

4. Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać 

z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego lub wojewódzkim inspektorem 

pisemną umowę o udostępnianiu jednostkom organizacyjnym Inspekcji informacji 

zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania 

każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie danych, jeżeli jednostki te 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie 

udostępnianie. 

5. Do danych uzyskanych przez Inspekcję na podstawie ust. 1 przepisy art. 55a stosuje 

się.> 

Art. 56. 

1. Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze 

mandatów karnych: 

1)   zgodnie z przepisami ustawy; 

2)   za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 
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3)   w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

4)   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych; 

5)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 884 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 976); 

7)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów 

cyfrowych. 

2. Inspektor ma prawo prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, 

kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami 

powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od 

postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania 

Inspekcji Transportu Drogowego. 

[3.  Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 oraz w art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, 

pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, są przekazywane na 

wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.] 

<3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 32 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, 

pobierane przez organy Inspekcji są przekazywane na wyodrębniony rachunek 

bankowy właściwej jednostki organizacyjnej Inspekcji, obsługującej organ 

nakładający karę pieniężną w I instancji lub grzywnę.> 

 

Art. 77. 

1. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym 

inspektorów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1889), z zastrzeżeniem ust. 2. 

[2. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach inspektorów nie mają 

zastosowania przepisy art. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1.] 

<2. Do pracowników Inspekcji: 

1) zatrudnionych na stanowiskach inspektorów nie mają zastosowania przepisy art. 

4 i art. 97 ustawy, o której mowa w ust. 1; 
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2) obsługujących Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie realizacji 

zadań, o których mowa w art. 50 pkt 3a i 3b, niezatrudnionych na stanowiskach 

inspektorów nie ma zastosowania przepis art. 97 ustawy, o której mowa w ust. 

1.> 

3. Do pracowników innych niż wymienieni w ust. 1 mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1511, 2074 i 2261). 

<Art. 77a. 

1. Czas pracy pracowników, o których mowa w art. 77 ust. 2, nie może przekraczać 8 

godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 

w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy. 

2. Do pracowników, o których mowa w art. 77 ust. 2, mogą być stosowane systemy czasu 

pracy: 

1) zmianowy – na stanowiskach pracy, na których, ze względu na zakres i charakter 

zadań jest wymagane wykonywanie pracy w systemie zmianowym; 

2) podstawowy, w którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę – na 

pozostałych stanowiskach pracy. 

3. W zmianowym systemie czasu pracy pracę wykonuje się na zmiany trwające po 8 

godzin na dobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może 

wprowadzić wykonywanie pracy na zmiany trwające po 12 godzin na dobę. 

4. W zmianowym systemie czasu pracy, o którym mowa w ust. 3: 

1)  zdanie pierwsze, pracownik nie może wykonywać pracy na więcej niż dziesięciu 

zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym, 

2) zdanie drugie, pracownik nie może wykonywać pracy na więcej niż ośmiu 

zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym 

– chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy lub tym, że jego 

nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji pracy u 

pracodawcy. 

5. Praca w godzinach nadliczbowych pracownika jest dopuszczalna ze względu na: 

1) konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 

ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 

2) konieczność wykonania rozpoczętych czynności kontrolnych, jeżeli nie mogą one 

zostać przerwane; 
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3) szczególne potrzeby pracodawcy. 

6. Praca w godzinach nadliczbowych następuje na polecenie pracodawcy. 

7. W zamian za czas pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi udziela się czasu 

wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym albo może mu być przyznane 

wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 

50% wynagrodzenia. Udzielenie pracownikowi czasu wolnego nie może spowodować 

obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar 

czasu pracy. 

8. O przyznaniu czasu wolnego od pracy albo dodatku, o których mowa w ust. 7, 

decyduje: 

1) dyrektor generalny w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem – dla pracowników 

zatrudnionych w Głównym Inspektoracie; 

2) wojewódzki inspektor – dla pracowników, o których mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1, 

zatrudnionych w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego. 

9. Liczba godzin nadliczbowych, za którą przyznano wynagrodzenie, nie może 

przekraczać: 

1) 7 godzin w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

2) 14 godzin w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

3) 21 godzin w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

10. Praca w niedzielę lub święto, w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej nie 

może być wykonywana przez: 

1) pracownika będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby 

wymagającej stałej opieki, 

2) pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia takiego nie 

korzysta drugie z rodziców lub opiekun, 

3) pracownicę karmiącą dziecko piersią 

– bez ich zgody.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2093) 

Art. 4. 

1. Celem działalności spółki jest przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia drogowego. 
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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-

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; 

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 2017 r. poz. 1057); 

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. 
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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. z 2016 r. poz. 286) nie stosuje się. 

 

Art. 7. 

Umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, odpowiednio do zakresu przedsięwzięcia drogowego, 

określa w szczególności: 

1)   cel i przedmiot przedsięwzięcia drogowego, z określeniem, które z zadań 

wymienionych w art. 4 ust. 2 zostają powierzone spółce; 

2)   harmonogram przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego; 

3)   normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsięwzięcia 

drogowego; 

4)   łączną wartość środków przewidzianych na przygotowanie lub realizację 

przedsięwzięcia drogowego będącego przedmiotem umowy, z podaniem 

przewidywanych źródeł ich pochodzenia oraz warunków ich przekazywania na 

finansowanie przedsięwzięcia drogowego; 

5)   szczegółowe warunki realizacji zadań powierzonych spółce; 

6)   szczegółowe warunki przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad dokumentacji dotyczącej przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia 

drogowego stanowiącego przedmiot umowy; 

7)   tytuł prawny do korzystania z nieruchomości położonych w granicach pasa 

drogowego, nabytych przez spółkę lub przejętych od Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad; 
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8)   tytuł prawny do nieruchomości udostępnianych przez spółkę wykonawcom lub 

operatorom lub sposób korzystania przez wykonawcę lub operatora z tych 

nieruchomości; 

9)   warunki korzystania przez spółkę z budynków, budowli i innych urządzeń 

usytuowanych w granicach pasa drogowego; 

10)  warunki poboru opłat za przejazd autostradą; 

[10a)  tryb i warunki poboru opłat elektronicznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;] 

11)  wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia spółki; 

12)  warunki zwrotu przez spółkę pasa drogowego drogi objętej przedsięwzięciem 

drogowym oraz dokumentacji dotyczącej tego przedsięwzięcia na rzecz Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po rozwiązaniu umowy; 

13)  obowiązki spółki w zakresie określania w umowach zawieranych w związku z 

przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć drogowych zakresu odpowiedzialności 

wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych; 

14)  zakres odpowiedzialności stron; 

15)  sposób rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy; 

16)  warunki zmiany i rozwiązania umowy; 

17)  zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy. 

 

[Art. 9a. 

W celu realizacji przedsięwzięcia drogowego lub jego części, o którym mowa w art. 4 ust. 2 

pkt 1a, spółka może powierzyć operatorowi, o którym mowa w art. 13hd ust. 1 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranie opłat elektronicznych z zachowaniem 

warunków określonych w art. 13hd ust. 4 tej ustawy.] 

 

[Art. 9b. 

Warunki umów, o których mowa w art. 9 i 9a, wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych.] 

<Art. 9b. 

Warunki umowy, o której mowa w art. 9, wymagają uzgodnienia z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych.> 


