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Materiał porównawczy 

 
do ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. 

 
o zmianie ustawy o drogach publicznych 

(druk nr 167) 

 
 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115, z późn. zm.) 
 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 
urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 

2) droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 

3) ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być 
zlokalizowane torowisko tramwajowe; 

4) torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi 
pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; 

5) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 
6) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 
7) korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 
drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; 

8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące 
bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) skrzyżowanie dróg publicznych: 
a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym 

poziomie, 
b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych 

poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy 
(węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające 
wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy); 

10) droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 
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a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie, 
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami 

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych 
skrzyżowań z drogami publicznymi, 

c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 
wyłącznie dla użytkowników drogi; 

11) autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 
a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami 

transportu lądowego i wodnego, 
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla użytkowników autostrady; 
12) drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową; 
13) obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 

pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego 
rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, 
kładkę; 

14) tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego 
lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 
komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne; 

15) przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 
przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez nasyp drogi; 

15a) (1) kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz 
innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: 
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, 
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
16) konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności 

nasypu lub wykopu; 
17) budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub 

miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; 
18) przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany 
granic pasa drogowego; 

19) remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy 
użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; 

20) utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i 
zwalczanie śliskości zimowej; 

21) ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia 
drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania 
oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; 

22) zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w 
szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy 
nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i 
zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby; 
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23) reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 
użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach 
lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez 
gminę; 

24) dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami 
przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; 

25) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z 
ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi 
w przepisach niniejszej ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez 
niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z 
wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi; 

26) ranseuropejska sieć drogowa - sieć drogową określoną w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja 
przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1); 

27) służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 
późn. zm.) oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. 
Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101); 

28) ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego - strategiczną 
analizę wpływu wariantów planowanej drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w sieci dróg publicznych znajdujących się w obszarze oddziaływania 
planowanej drogi; 

29) audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego - niezależną, szczegółową, techniczną ocenę 
cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod 
względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; 

30) klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych - 
analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w 
wyniku której wytypowane zostają najbardziej niebezpieczne odcinki dróg o dużej liczbie 
wypadków śmiertelnych; 

31) klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - analizę 
istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużej 
możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych; 

32) uczestnik ruchu drogowego - uczestnika ruchu drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z 
późn. zm.)[.] <;> 

<33) inteligentne systemy transportowe (ITS) – systemy wykorzystujące technologie 
informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, 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 organizacyjnych i 

operacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników w obszarze 
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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 drogowego, użytkowników i zarządców 
dróg, podmioty zarządzające pojazdami w transporcie osób lub rzeczy oraz służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy; 

38) szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego – niezmotoryzowanych 
uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, a także 
motocyklistów oraz osoby niepełnosprawne lub osoby o widocznej ograniczonej 
sprawności ruchowej; 

39) interfejs – połączenie między systemami, które zapewnia ich łączenie i współpracę;  
40) ciągłość usług – zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług w ramach sieci 

transportowych na obszarze Unii Europejskiej.> 
 

<Rozdział 4a 
Inteligentne systemy transportowe 

Art. 43a. 
1. W przypadku podjęcia przez zainteresowane podmioty, w szczególności 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, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności 
energetycznej transportu, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa 
i ochrony użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu 
drogowego; 

2) opłacalności – optymalizowanie stosunku kosztów do rezultatów mierzonych 
realizacją celów; 

3) proporcjonalności – zapewnianie różnych poziomów osiągalnej jakości usług ITS i 
ich wdrażania, z uwzględnieniem specyfiki 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 ramach transeuropejskiej sieci drogowej oraz, w 
miarę możliwości, na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej; ciągłość usług 
powinna być zapewniona na poziomie dostosowanym do cech sieci łączących 
odpowiednio państwa, regiony, 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 skuteczne świadczenie usług ITS;  
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6) wspierania zgodności wstecznej – zapewnianie zdolności ITS do współpracy z 
istniejącymi systemami służącymi temu samemu celowi bez utrudniania rozwoju 
nowych technologii, jeżeli jest to celowe;  

7) poszanowania istniejącej infrastruktury krajowej i cech sieci drogowej –
 uwzględnianie naturalnych różnic między cechami sieci drogowych, w 
szczególności w zakresie natężenia ruchu oraz warunków drogowych związanych z 
pogodą;  

8) promowania równego dostępu – nieutrudnianie dostępu do aplikacji ITS i usług 
ITS szczególnie zagrożonym uczestnikom ruchu drogowego oraz ich 
niedyskryminowanie w zakresie tego dostępu;  

9) wspierania dojrzałości – wykazywanie, po dokonaniu odpowiedniej oceny ryzyka, 
odporności innowacyjnych ITS osiągniętej dzięki odpowiedniemu poziomowi 
zaawansowania technicznego i wykorzystania operacyjnego;  

10) zapewniania jakości określania czasu i położenia – wykorzystywanie 
infrastruktury satelitarnej lub dowolnej innej technologii zapewniającej 
równorzędne poziomy dokładności na potrzeby aplikacji ITS i usług ITS, które 
wymagają globalnych, 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 ministrem właściwym do 
spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia: 
1) po wydaniu przez Komisję Europejską specyfikacji w zakresie wdrażania 

inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego, 
szczegółowe wymagania techniczne 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 szerokim zakresie potrzeb użytkowników ITS oraz 
uwzględniając zasady, o których mowa w ust. 2.> 

 

 


