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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2014 r.
Druk nr 694 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 6 sierpnia 2014 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie
drogowym
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 4-7.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Marek Ziółkowski

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
oraz ustawy o transporcie drogowym

1)

Poprawka sen.
M. Martynowskiego

w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w art. 13:
a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przejazdy

po

drogach

krajowych

pojazdów

samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, za
które uważa się także zespół pojazdów składający się z
pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w
tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy
całkowitej, z zastrzeżeniem ust. 3a pkt 4–6.”,
b)

ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są
zwolnione:
1)

pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a
także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest
stroną, tak stanowi;

2)

pojazdy

służb

górniczego,

ratowniczych,

Morskiej

służb

Służby

ratownictwa

Poszukiwania

i

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

Celnej,

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Kontrwywiadu

Wojskowego,

Służby

Wywiadu

Centralnego

Biura

Wojskowego

oraz

Służby
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Antykorupcyjnego;
3)

pojazdy zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do
utrzymania tych dróg;

4)

autobusy wykonujące regularne przewozy osób na
liniach o zasięgu do 150 km;

5)

autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły;

6)

zespoły

pojazdów

składające

się

z

samochodu

osobowego będącego własnością osoby fizycznej oraz
przyczepy o łącznej masie całkowitej powyżej 3,5
tony.”;”;

2)

w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 13ha ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
M. Martynowskiego

„1. Opłata, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, zwana dalej
„opłatą elektroniczną”, jest pobierana za przejazd po drogach
krajowych lub ich odcinkach, za wyjątkiem dróg stanowiących
ciągi obwodnicowe miejscowości, określonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 6.”;”;

3)

w art. 1 w pkt 3, w art. 13k ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przez dobę, o której mowa w ust. 6, należy rozumieć

Poprawka
mniejszości KGN

kolejne 24 godziny, począwszy od godziny, w której nałożono na
podmiot karę pieniężną.”;

4)

w art. 1 w pkt 4, w art. 13m w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „za pomocą karty
płatniczej” zastępuje się wyrazami „bezgotówkowej, za pomocą karty
płatniczej”;

5)

w art. 1 w pkt 4, w art. 13m w ust. 7 wyrazy „nie pobrano kaucji”
zastępuje się wyrazami „podmiot tam określony nie uiścił kaucji”;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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6)

w art. 1 w pkt 4, w art. 13n wyrazy „180 dni” zastępuje się wyrazami
„6 miesięcy”;

7)

art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Nie wszczyna się postępowania administracyjnego na

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Poprawka sen.
A. Owczarka
poparta przez
komisję

podstawie art. 13k ust. 1 lub 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

