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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  

(druk nr 462) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ma w założeniu jej 

wnioskodawców przesądzić o celach, na które mogą być przeznaczone dochody z grzywien 

nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przy 

pomocy urządzeń ujawniających i zapisujących naruszenia przepisów ruchu drogowego. 

 W dotychczasowym stanie prawnym regulacja taka obowiązuje jedynie w zakresie 

grzywien nakładanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą 

urządzeń rejestrujących przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 20d ustawy o drogach 

publicznych).  

 W art. 1 noweli zaproponowano, aby środki z grzywien nałożonych przez Inspekcję 

Transportu Drogowego, były przekazywane w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po 

zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z 

przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg 

tej kategorii. 

 W związku ze zmianami w ustawie o drogach publicznych, w art. 2 noweli 

zmodyfikowano art. 39b oraz art. 39f ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym. Przepisy te określają katalog źródeł finansowania Krajowego 

Funduszu Drogowego oraz cele, na które mogą być przeznaczone środki Funduszu. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Ustawa uchwalona przez Sejm na 51. posiedzeniu w dniu 11 października b.r. 

pochodzi z przedłożenia poselskiego oraz jest efektem prac nad czterema projektami ustaw 

(druki sejmowe nr 1147, 1182, 1271 oraz 1275). Projekty skierowano do Komisji 

Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w 

kodyfikacjach oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.  

 W toku prac nad projektem w Sejmie, podlegał on wielu modyfikacjom. Posłowie 

zdecydowali o usunięciu z ustawy szeregu zagadnień zawartych w pierwotnych 

przedłożeniach, dotyczących przede wszystkim zasad używania stacjonarnych urządzeń 

rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz ścigania za wykroczenia 

drogowe. 

 Za przyjęciem ustawy głosowało 232 posłów, przy 200 głosach przeciw i 3 

wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi 

 

1) Zgodnie z art. 1 noweli (art. 20d ust. 2 ustawy o drogach publicznych), środki uzyskane 

z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów 

ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, będą przekazywane w 

terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym 

wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem na 

finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych. W 

myśl natomiast art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

kary pieniężne oraz grzywny nałożone przez Inspekcję za naruszenia przepisów o ruchu 

drogowym, przekazywane są przez Inspektora na wyodrębniony rachunek bankowy 

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Analiza obydwu przepisów prowadzi 

do wniosku, że zawartą w art. 20d ust. 2 ustawy o drogach publicznych regulację 

nakazującą przekazywanie na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego środków z 

grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń 

rejestrujących, należy traktować jako wyjątek od zasady, iż grzywny za naruszenia 

przepisów o ruchu drogowym, przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy 
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Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wobec powyższego, w świetle 

dyrektywy zawartej w § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, wyjątek od zasady 

określonej art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

powinien się znaleźć w tym samym akcie prawnym, bezpośrednio po przepisie, który 

wymaga uściślenia. 

 

2) W art. 2 noweli zmodyfikowano art. 39b oraz art. 39f ustawy o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Przepisy te określają katalog źródeł 

finansowania Krajowego Funduszu Drogowego oraz cele, na które mogą być 

przeznaczone środki Funduszu. Zgodnie z art. 39l tej samej ustawy, minister właściwy 

do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie 

określające m.in. sposób gromadzenia w ramach Funduszu wpływów z opłat i kar 

określonych w ustawie o drogach publicznych, ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz 

w ustawie o transporcie drogowym. Rozważyć należy, czy w związku z rozszerzeniem 

katalogu dochodów Krajowego Funduszu Drogowego o środki pochodzące z grzywien 

nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego przy pomocy urządzeń 

rejestrujących, porozumienie, o którym mowa w art. 39l nie powinno obejmować 

również tych wpływów. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 2 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w art. 39l pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) sposób gromadzenia w ramach Funduszu środków, o których mowa w art. 39n ust. 

2 pkt 2, oraz wpływów, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b i 11e;”.”. 
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Główny legislator 
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