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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 623) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, zmierza do likwidacji Rady 

do Spraw Autostrad oraz Państwowej Rady Nieruchomości. 

Ponadto, nowela porządkuje kwestie związane przekazywaniem przez Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pobieranych przed siebie opłat na rachunek 

Krajowego Funduszu Drogowego oraz uchyla zbędną delegację do wydania aktu 

wykonawczego. 

Zgodnie z art. 17 i art. 18, zawartymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 października 

1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Rada do Spraw 

Autostrad jest organem opiniodawczym ministra właściwego do spraw transportu. Członków 

Rady powołuje i odwołuje minister, nadając jej także regulamin działania. Do kompetencji 

Rady do Spraw Autostrad należy w szczególności opiniowanie przedłożonych przez ministra 

spraw dotyczących autostrad. 

Z kolei w myśl art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, organem doradczym ministra właściwego do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach 

gospodarki nieruchomościami jest Państwowa Rada Nieruchomości. Minister powołuje Radę 

oraz ustala jej regulamin. 
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Wnioskodawcy analizowanej noweli, proponując w jej art. 1 i art. 2 uchylenie 

przepisów stanowiących podstawę funkcjonowania wymienionych organów doradczych, 

uznali za zbędne ich dalsze utrzymywanie w porządku prawnym. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, Rada do Spraw Autostrad utraciła gros 

swoich kompetencji, ponieważ zdecydowana większość planowanych autostrad ma już 

ustalone przebiegi. Tym samym nieaktualne stały się zadania Rady, polegające na 

opiniowaniu projektów wniosków o ustalenie lokalizacji, kryteriów oceny dokumentacji 

wstępnych i ofert w postępowaniach przetargowych oraz wyników kwalifikacji wstępnej.  

Państwowa Rada Nieruchomości pełniła swoje funkcje do dnia wejścia w życie 

zarządzenia nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu Państwowej Rady Nieruchomości. Kolejna Rada nie została powołana i od tego 

czasu nie odbyło się żadne posiedzenie tego organu.  

W art. 3 zaproponowano modyfikację art. 46 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. 

Ma ona charakter doprecyzowujący i wskazuje, że połowa wpływów uzyskanych z opłat za 

wydanie zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego 

rzeczy lub osób, jest przekazywana na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, w trybie i 

na zasadach określonych w zmienianym przepisie. 

Zmiana w ustawie o ochronie przyrody (art. 4 noweli), polega na uchyleniu jej art. 80 

ust. 2 - przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw transportu do wydania, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, rozporządzenia określającego 

warunki techniczno-przyrodnicze zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego, 

sposoby ich ochrony oraz dobór gatunków drzew i krzewów. Zdaniem Wnioskodawców, 

wydanie takiego rozporządzenia nie przyczyni się do ochrony zieleni w pasie drogowym, a 

dotychczasowe działania w tym zakresie, są prowadzone mimo braku stosownego aktu 

prawnego. Warunki techniczno-przyrodnicze zakładania i utrzymani zieleni w pasie 

drogowym mają być określane bezpośrednio przez zarządców dróg 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia b.r. 

pochodziła z przedłożenia rządowego.  
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Prace nad projektem prowadziła Komisja Infrastruktury, która zarekomendowała 

przyjęcie ustawy bez poprawek.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 293 posłów, przy 138 głosach przeciw i 4 

wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi. 

 

Ustawa nie budzi istotnych zastrzeżeń. Wypada jednak zwrócić uwagę na niewłaściwą 

technikę legislacyjną, którą posłużono się w art. 4 noweli. W przepisie tym zaproponowano 

uchylenie ust. 2 w art. 80 ustawy o ochronie przyrody.  

Art. 80 składał się pierwotnie z dwóch ustępów - ustęp 1 uchylono w 2007 r., ustęp 2 

utraci moc po wejściu w życie analizowanej noweli. Konsekwencją takiego zabiegu 

legislacyjnego będzie pozostawienie w ustawie art. 80, jako jednostki redakcyjnej 

pozbawionej treści.  

Problem ten – choć z pozoru jedynie formalny – utrudni zredagowanie tekstu 

jednolitego ustawy w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w § 106 Zasad techniki 

prawodawczej.  

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 

 


