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SPRAWOZDANIE
KOMISJI INFRASTRUKTURY

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o drogach publicznych (druk nr 534).

Marszałek Sejmu' zgodnie Z art. 37 ust. 1 i art, 40 ust. 1 regulamlnu

Sejmu _ po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu . skierowała w dniu 28 czetwca 201'2 r.

powyŻszy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania,

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czylania oraz rczpatrzeniu tego

projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 1 1 i 1 2 lipca 2012 r.

wnosl:

Wy s o ki S e j m uchwalić ruczy zał'ączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r.

Sprawozdawca

l-l Stanisław Huskowski



Liczba stron : 3 Data : 2012-07-19 Nazwa pliku :  208-12.NK.DOCX 1 

VII kadencja/druk nr 534 

 

 

Projekt 

USTAWA 

z dnia   2012 r. 

 

o zmianie ustawy o drogach publicznych1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 32 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33–40 w 
brzmieniu: 

„33) inteligentne systemy transportowe (ITS) – systemy wykorzystujące 
technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu dro-
gowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a 
także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz 
do interfejsów z innymi rodzajami transportu; 

34) interoperacyjność – zdolność systemów oraz będących ich podstawą 
procesów gospodarczych do wymiany danych, informacji i wiedzy;  

35) aplikacja ITS – operacyjne narzędzie zastosowania ITS; 

36) usługa ITS – dostarczanie aplikacji ITS w określonych ramach organi-
zacyjnych i operacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użyt-
kowników w obszarze transportu drogowego, efektywności i wygody 
ich przemieszczania się, a także ułatwiania lub wspierania operacji 
transportowych i przewozowych; 

37) użytkownik ITS – każdego użytkownika aplikacji lub usług ITS, w 
tym podróżnych, szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogo-
wego, użytkowników i zarządców dróg, podmioty zarządzające pojaz-
dami w transporcie osób lub rzeczy oraz służby ustawowo powołane do 
niesienia pomocy; 

38) szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego – niezmotoryzo-
wanych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i ro-
werzystów, a także motocyklistów oraz osoby niepełnosprawne lub 
osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej; 

39) interfejs – połączenie między systemami, które zapewnia ich łączenie 
i współpracę;  

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów 
transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu 
(Dz. Urz. UE L 207 z 06.08.2010, str. 1). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 
136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 
1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 
r. poz. 472. 
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40) ciągłość usług – zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług w 
ramach sieci transportowych na obszarze Unii Europejskiej.”; 

2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: 

„Rozdział 4a 

Inteligentne systemy transportowe 

Art. 43a. 1. W przypadku podjęcia przez zainteresowane podmioty, w szcze-
gólności zarządców dróg publicznych poszczególnych kategorii, 
decyzji o wdrażaniu aplikacji ITS lub usług ITS, podmioty te przy 
ich wdrażaniu stosują przepisy wydane na podstawie ust. 3, mając 
na uwadze potrzeby w szczególności użytkowników ITS, w tym 
szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przy wyborze i wdrażaniu 
aplikacji ITS i usług ITS stosują odpowiednio następujące zasady: 

1) skuteczności – rzeczywiste przyczynianie się do rozwiązania 
kluczowych wyzwań mających wpływ na transport drogowy 
w Europie, w szczególności zmniejszenia zatorów, ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności 
energetycznej transportu, osiągnięcia wyższych poziomów 
bezpieczeństwa i ochrony użytkowników ITS, w tym szcze-
gólnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego; 

2) opłacalności – optymalizowanie stosunku kosztów do rezul-
tatów mierzonych realizacją celów; 

3) proporcjonalności – zapewnianie różnych poziomów osiągal-
nej jakości usług ITS i ich wdrażania, z uwzględnieniem spe-
cyfiki lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej, jeżeli jest 
to celowe; 

4) wspierania ciągłości usług ITS – zapewnianie ciągłości usług 
ITS na obszarze Unii Europejskiej, w szczególności w ra-
mach transeuropejskiej sieci drogowej oraz, w miarę możli-
wości, na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej; cią-
głość usług powinna być zapewniona na poziomie dostoso-
wanym do cech sieci łączących odpowiednio państwa, regio-
ny, a także miasta z obszarami wiejskimi; 

5) zapewniania interoperacyjności – zapewnianie, aby ITS oraz 
procesy gospodarcze będące ich podstawą były zdolne do 
wymiany danych, informacji i wiedzy, aby umożliwić sku-
teczne świadczenie usług ITS;  

6) wspierania zgodności wstecznej – zapewnianie zdolności ITS 
do współpracy z istniejącymi systemami służącymi temu sa-
memu celowi bez utrudniania rozwoju nowych technologii, 
jeżeli jest to celowe;  

7) poszanowania istniejącej infrastruktury krajowej i cech sieci 
drogowej – uwzględnianie naturalnych różnic między ce-
chami sieci drogowych, w szczególności w zakresie natęże-
nia ruchu oraz warunków drogowych związanych z pogodą;  
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8) promowania równego dostępu – nieutrudnianie dostępu do 
aplikacji ITS i usług ITS szczególnie zagrożonym uczestni-
kom ruchu drogowego oraz ich niedyskryminowanie 
w zakresie tego dostępu;  

9) wspierania dojrzałości – wykazywanie, po dokonaniu odpo-
wiedniej oceny ryzyka, odporności innowacyjnych ITS osią-
gniętej dzięki odpowiedniemu poziomowi zaawansowania 
technicznego i wykorzystania operacyjnego;  

10) zapewniania jakości określania czasu i położenia – wykorzy-
stywanie infrastruktury satelitarnej lub dowolnej innej tech-
nologii zapewniającej równorzędne poziomy dokładności na 
potrzeby aplikacji ITS i usług ITS, które wymagają global-
nych, nieprzerwanych, dokładnych i gwarantowanych usług 
związanych z określaniem czasu i położenia;  

11) ułatwiania intermodalności – uwzględnianie przy wdrażaniu 
ITS kwestii związanych z koordynacją różnych rodzajów 
transportu, jeżeli jest to celowe;  

12) poszanowania spójności – uwzględnianie istniejących zasad, 
kierunków polityki i działań Unii Europejskiej, które mają 
zastosowanie w zakresie ITS, w szczególności w dziedzinie 
normalizacji. 

3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw łączności może określić, w drodze 
rozporządzenia: 

1) po wydaniu przez Komisję Europejską specyfikacji w zakre-
sie wdrażania inteligentnych systemów transportowych w ob-
szarze transportu drogowego, szczegółowe wymagania tech-
niczne lub operacyjne dla aplikacji ITS i usług ITS, 

2) sposoby wdrażania aplikacji ITS i usług ITS 

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia skoordynowanego i 
spójnego wdrażania inteligentnych systemów transportowych 
w obszarze transportu drogowego, zaspokajanie w możliwie sze-
rokim zakresie potrzeb użytkowników ITS oraz uwzględniając 
zasady, o których mowa w ust. 2.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.   

 

 

 


