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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 (druk nr 86) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zmierza w założeniu 

Wnioskodawcy do przyspieszenia procesu oddawania do użytkowania dróg publicznych. 

Nowe rozwiązania prawne mają w szczególności zapewnić „przejezdność” niektórych dróg 

krajowych, mających istotne znaczenie dla organizacji finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Aby osiągnąć założony cel, w ustawie zaproponowano zmiany w zakresie 

kompetencji organów wydających decyzje o pozwoleniu na użytkowanie drogi oraz 

zrezygnowano z niektórych wymagań, od których spełnienia uzależnia się ich wydanie. 

W dotychczasowym stanie prawnym decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi 

wydaje na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego - wojewoda w odniesieniu do 

dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych 

(art. 32 ust. 2 ustawy). Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, ich wydawanie należeć 

będzie do organów nadzoru budowlanego. 

W świetle zmodyfikowanego art. 32 ust. 3 ustawy, organ nadzoru budowlanego 

uzyskał uprawnienie do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi, jezdni lub 

odcinka drogi, pomimo niespełnienia przez inwestora wymagań przewidzianych dla nowych 

obiektów budowlanych w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (m.in. obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych i rozwiązań 

technologicznych chroniących środowisko). Organ nadzoru określi w decyzji nie dłuższy niż 

dziewięciomiesięczny termin na wykonanie pozostałej części robót i spełnienie wymogów 
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środowiskowych, a po jego upływie rozpocznie z urzędu postępowanie w sprawie 

stwierdzenia, czy zostały wykonane pozostałe do realizacji prace. 

Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dróg, jezdni, odcinków drogi lub drogowych 

obiektów inżynierskich będą mogły być wydawane w oparciu o nowe przepisy do dnia 30 

czerwca 2012 r. (art. 4 noweli). 

W noweli zaproponowano ponadto, aby obowiązkową kontrolę budowlaną 

inwestycji drogowych mogły przeprowadzać osoby z uprawnieniami budowlanymi, nie 

posiadające jednak statusu pracownika właściwego organu nadzoru budowlanego oraz 

uprawniono Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do przejęcia postępowania w 

sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej lub autostrady. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego. Ustawą zajmowała się w Sejmie Komisja Infrastruktury, która 

powołała do jej rozpatrzenia podkomisję. 

Projekt ustawy budził wiele kontrowersji - dyskutowano m.in. nad jego wpływem na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz kwestionowano samą celowość nowelizacji. W toku 

prac sejmowych usunięto z noweli przepis, na podstawie którego możliwe byłoby wydanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi mimo niewykonania części robót budowlanych. 

W piśmie z dnia 20 lutego Minister Spraw Zagranicznych zakwestionował 

możliwość wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi, jezdni lub odcinka drogi, 

pomimo niespełnienia przez inwestora wymagań przewidzianych dla nowych obiektów 

budowlanych w art. 76 ust. 2 Prawa ochrony środowiska.  

Zdaniem MSZ takie rozwiązanie budzi wątpliwości co do jego zgodności z 

postanowieniami dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Dwie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu nie znalazły poparcia Izby. Posłowie 

uchwalili ustawę przy 223 głosach za, 221 przeciw i 1 wstrzymującym się. 
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III. Uwagi 

Zgodnie z art. 4 noweli, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dróg, jezdni, 

odcinków drogi lub drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 32 ust. 3 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, w brzmieniu nadanym nowelą, mogą być wydawane do dnia 30 czerwca 2012 r. 

Przyjęte w art. 4 założenie może jednak nie wywołać zamierzonych przez ustawodawcę 

skutków prawnych, ze względu na zastosowanie nie odpowiadającej celowi noweli techniki 

legislacyjnej. 

Z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, nową treść otrzyma art. 32 ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Przepis ten będzie obowiązywał w nowym brzmieniu dopóty, dopóki nie zostanie ponownie 

zmieniony albo uchylony. 

Art. 4 noweli zawierający zastrzeżenie, iż zmieniany nią art. 32 ust. 3 może być 

podstawą dla decyzji administracyjnych nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 r., jest 

przepisem przejściowym do ustawy nowelizującej, i nie zostanie przeniesiony do ustawy 

nowelizowanej. W konsekwencji adresat ustawy nie otrzyma informacji, że obowiązywanie 

art. 32 ust. 3 (a pośrednio także ust. 4 i 5) zostało ograniczone w czasie. 

Aby zapobiec opisanej sytuacji oraz związanym z nią wątpliwościom 

interpretacyjnym, normy zawarte w art. 32 ust. 3 – 5 powinny otrzymać postać przepisu 

przejściowego do ustawy nowelizowanej.  

Taki zabieg legislacyjny uczyni zadość wynikającej z Zasad techniki prawodawczej 

dyrektywie, zgodnie z którą przepisów o charakterze epizodycznym nie należy zamieszczać 

pośród przepisów merytorycznych.  

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do oddawania do użytkowania drogi stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1263 z późn. zm.). 

2. W przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej 

dla drogi posiadającej co najmniej dwie jezdnie, przy czym każdą z nich przeznaczoną 

dla jednego kierunku ruchu, właściwy organ nadzoru budowlanego, na wniosek 

inwestora, wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w  odniesieniu do jezdni lub 

odcinka drogi, na których zakończono budowę.”;”, 
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b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: 

„Art. 44a. 1. Do dnia 30 czerwca 2012 r. właściwy organ nadzoru 

budowlanego może wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi, jezdni 

lub odcinka drogi, pomimo niespełniania wymagań ochrony środowiska, 

o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), jeżeli 

stwierdzi, że zostały spełnione warunki określone w przepisach ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przepisów art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane i art. 59e tej ustawy, w zakresie dotyczącym 

posiadania przez przeprowadzającego kontrolę statusu osoby zatrudnionej we 

właściwym organie nadzoru budowlanego, oraz art. 76 ust. 1, 3 i 4 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, nie stosuje się. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ  nadzoru 

budowlanego określa termin wykonania pozostałej części robót 

wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony 

środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska. Termin ten nie może być dłuższy niż 9 miesięcy.  

3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 właściwy organ nadzoru 

budowlanego z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia 

wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót 

budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 

76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Organ 

nadzoru budowlanego w decyzji, wydanej w porozumieniu z wojewódzkim 

inspektorem ochrony środowiska, stwierdza wykonanie pozostałej części robót 

wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienie wymagań ochrony 

środowiska, o których mowa w  art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, na dzień wydania tej decyzji. Przepis art. 76 ust. 4 

ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska stosuje się 

odpowiednio. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do drogowych obiektów 

inżynierskich, objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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5. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może przejąć postępowanie w 

sprawie drogi ekspresowej lub autostrady, o którym mowa w ust. 1–3, wraz 

z aktami sprawy.”;”; 

3) w art. 2 wyrazy „art. 32” zastępuje się wyrazami „art. 32 oraz art. 44a”; 

2) skreśla się art. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maciej Telec 
Główny legislator 


