
 Druk nr 3568 
 Warszawa, 24 czerwca 2015 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
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 Pan  
 Jerzy Wenderlich 
 Wicemarszałek Sejmu RP 

pełniący obowiązki 
Marszałka Sejmu RP 
 

  
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Infrastruktury i Rozwoju. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz  

o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641) w art. 37a po ust. 4 dodaje się 

ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„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.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 



UZASADNIENIE 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

w szczególności w przypadku zwiększenia natężenia ruchu drogowego. Projekt umożliwia 

odstąpienie przez zarządców dróg od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. 

Projekt ustawy przewiduje dodanie upoważnienia ustawowego, zgodnie z którym 

minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do 

GDDKiA, 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. 
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