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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  

oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 767) 

 
U S T A W A   z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 505 i 655) 

Art.  2. 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) dojeździe do mostu - rozumie się przez to drogę publiczną lub jej odcinek łączącą most z 

najbliższą drogą publiczną; 

<1a) terminalu intermodalnym – rozumie się przez to obszar, na którym znajduje się 

obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i …) lub zespół obiektów 

budowlanych wraz z urządzeniami specjalistycznymi i infrastrukturą, które 

umożliwiają prowadzenie załadunku, wyładunku lub innych czynności 

ładunkowych, a także czasowe składowanie intermodalnych jednostek ładunkowych 

z wykorzystaniem przynajmniej dwóch rodzajów transportu; 

1b) dojeździe do terminala intermodalnego – rozumie się przez to drogę publiczną lub 

jej odcinek przebiegający od terminala intermodalnego do najbliższej drogi krajowej 

lub wojewódzkiej; 

1c) specjalnej strefie ekonomicznej – rozumie się przez to strefę, o której mowa w art. 2 

ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1670 oraz z 2021 r. poz. 2105); 

1d) dojeździe do strefy – rozumie się przez to drogę publiczną lub jej odcinek łączący 

wyznaczoną granicę specjalnej strefy ekonomicznej, zwanej dalej „strefą”, z 

najbliższą drogą publiczną;> 

2) moście - rozumie się przez to budowlę, której funkcją jest w szczególności prowadzenie 

ruchu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 
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ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), przeznaczoną do 

przeprowadzania drogi nad przeszkodą wodną; 

2a) obwodnicy - rozumie się przez to drogę omijającą miejscowość lub teren zwartej 

zabudowy miejscowości, planowaną do realizacji w większości w nowym przebiegu i 

mającą na celu wyprowadzenie części ruchu pojazdów z tej miejscowości; 

[3) spółce - rozumie się przez to spółkę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o 

wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 44), z 

wyłączeniem spółki będącej operatorem systemu przesyłowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).] 

<3) spółce – rozumie się przez to: 

a) jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, 

b) spółkę, w której wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z 

wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.> 

[2. Użyte w przepisach ustawy określenia "droga publiczna", "droga powiatowa", "droga 

gminna", "droga wojewódzka", "droga o znaczeniu obronnym", "droga wewnętrzna", 

"budowa", "przebudowa", "remont", "skrzyżowanie" i "pas drogowy" odpowiadają 

znaczeniu, jakie im nadano w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 poz. 32).] 

<2. Użyte w przepisach ustawy określenia „droga publiczna”, „droga powiatowa”, 

„droga gminna”, „droga wojewódzka”, „droga krajowa”, „droga o znaczeniu 

obronnym”, „droga wewnętrzna”, „budowa”, „przebudowa”, „remont”, 

„skrzyżowanie” i „pas drogowy” odpowiadają znaczeniu, jakie im nadano 

w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32, 655, 1261 i …).> 

 

Art.  3. 

[1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.] 

<1. W Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, prowadzony jest 

Fundusz.> 

[2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.] 
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Art.  4. 

1. Fundusz gromadzi środki finansowe na zadania polegające na: 

1) budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwane dalej "zadaniami 

powiatowymi", lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwane dalej 

"zadaniami gminnymi"; 

2) budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub 

dróg gminnych, zwane dalej "zadaniami mostowymi"; 

2a) budowie obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, zwane dalej 

"zadaniami obwodnicowymi 

2b) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg 

gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą 

wojewody lub sejmiku województwa, zwane dalej "zadaniami miejskimi"; 

<2c) budowie, przebudowie lub remoncie dojazdów do terminali intermodalnych lub 

budowie, przebudowie lub remoncie dojazdów do stref, zwane dalej „zadaniami 

dojazdowymi”; 

2d) budowie, przebudowie, remoncie dróg wojewódzkich lub poprawie bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, 

przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla 

rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych 

wraz z dojściami do tych peronów na drogach wojewódzkich, zwane dalej 

„zadaniami wojewódzkimi”;> 

3) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg 

gminnych o znaczeniu obronnym, zwane dalej "zadaniami obronnymi". 

[1a. W ramach realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych mogą być w szczególności 

dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu 

pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.] 

<1a. W ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych mogą być w szczególności 

dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, 

przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla 

rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych 

wraz z dojściami do tych peronów.> 
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<1b. W ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych mogą być w szczególności 

dofinansowane zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub 

gminnych.> 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, 

które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie 

określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, mogą być dofinansowane zadania 

polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami 

publicznymi. 

4. Dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w [ust. 1 pkt 1-2b] < ust. 1 pkt 1–2b i 2c 

w zakresie zadań dojazdowych do stref, oraz w pkt 2d>, nie obejmuje kosztów 

nabywania nieruchomości pod pasy drogowe. 

5. W ramach realizacji zadań mostowych dofinansowywane są zadania polegające na 

budowie, przebudowie lub remoncie dojazdu do mostu. 

6. Dofinansowanie zadań mostowych nie obejmuje kosztów przygotowania inwestycji. 

7. Przepisów [ust. 1 pkt 1-2a i 3] < ust. 1 pkt 1–2a i 2c w zakresie zadań dojazdowych do 

stref, oraz w pkt 2d i 3> nie stosuje się do dróg publicznych zarządzanych przez 

prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku 

województwa. 

Art.  5. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) wpłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa 

w art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269), w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł rocznie; 

2) wpłat z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej, w wysokości 500 mln zł rocznie; 

3) wpłat z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy 

do spraw transportu; 

4) wpłat Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1275 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84), w wysokości stanowiącej równowartość 2% 

przychodów uzyskanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze 

sprzedaży drewna; 
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5) wpłat spółek w wysokości 7,5% ich zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; 

[6) odsetek od wolnych środków przekazanych albo przyjmowanych w zarządzanie zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych;] 

<6) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu;> 

7) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 

8) wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 6 ust. 1; 

8a) kar pieniężnych, o których mowa w art. 39 ust. 3b i art. 40 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, nałożonych na zarządcę drogi, o którym mowa w art. 19 

ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5 tej ustawy; 

9) dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów; 

10) wpływów z innych środków publicznych; 

11) wpływów z innych tytułów. 

2. Wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w formie równych rat kwartalnych, w 

terminie do 25 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. 

3. Wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje się za każdy kwartał kalendarzowy, w 

terminie do 30 dnia pierwszego miesiąca następującego po tym kwartale. 

4. Wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dokonuje się co roku w terminie 14 dni po: 

1) zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółki; 

2) sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółki, jeśli zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106) nie występuje obowiązek zatwierdzenia tego sprawozdania. 

5. Do wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

rozdziału 1-6, 7, 8, 9, 11 i 13-15 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328), z tym 

że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują ministrowi 

właściwemu do spraw transportu. 

6. Do egzekucji wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1427, z późn. zm.). 

7. W celu oceny prawidłowości wysokości wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz 

terminowości ich dokonywania na żądanie ministra właściwego do spraw transportu 
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naczelnicy urzędów skarbowych przekazują informacje o wysokości zysku spółek po 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

8. Do wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, przepisów art. 55-58 i art. 64 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) nie 

stosuje się. 

<9. Od obowiązku dokonywania wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są zwolnione 

spółki: 

1) będące operatorami systemu przesyłowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385); 

2) działające na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 805, z 2021 r. poz. 1676 oraz z 2022 r. poz. 857); 

3) będące podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079). 

10. Bank nie może zaciągać kredytów i pożyczek oraz emitować obligacji na rzecz 

Funduszu.> 

Art.  6. 

[1. Minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek dysponenta Funduszu, przekazuje 

Funduszowi skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie zadań, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 1-2b.] 

<1. Minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu, przekazuje Funduszowi skarbowe papiery wartościowe na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–2d.> 

2. Łączna wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów 

wartościowych przekazanych Funduszowi nie może przekroczyć kwoty 2,8 mld zł. 

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki 

emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich 

wynikających. 

4. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1) datę emisji; 

2) powołanie podstawy prawnej emisji; 

3) jednostkową wartość nominalną w zł; 

4) cenę zbycia lub sposób jej ustalenia; 

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania; 
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6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych; 

7) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji; 

8) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu. 

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania 

skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w 

kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych. 

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na 

podstawie art. 97 tej ustawy. 

7. Rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi przekazanymi Funduszowi 

wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

Art.  7. 

1. Środki Funduszu przeznaczane są na: 

1) dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych; 

2) dofinansowanie zadań mostowych; 

2a) dofinansowanie zadań obwodnicowych; 

2b) dofinansowanie zadań miejskich; 

<2c) dofinansowanie zadań dojazdowych; 

2d) dofinansowanie zadań wojewódzkich;> 

3) finansowanie zadań obronnych; 

[4) wypłatę wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej "Bankiem", 

o którym mowa w art. 13 ust. 2.] 

<4) wypłatę wynagrodzenia dla Banku, o którym mowa w art. 9b.> 

2. Finansowanie zadań obronnych jest pokrywane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2. 

< Art. 7a. 

1. Okresowo wolne środki Funduszu Bank może lokować w: 

1) innych bankach; 

2) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

3) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. 
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2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% 

okresowo wolnych środków Funduszu.> 

 

Art.  9. 

[1. Dysponent Funduszu sporządza roczny plan finansowy Funduszu. 

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przekazania przez 

dysponenta Funduszu.] 

<1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Bankiem sporządza 

roczny plan finansowy Funduszu. 

2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności przeznaczenie środków Funduszu 

zgodnie z art. 7.> 

<2a. Minister właściwy do spraw transportu, nie później niż do dnia 1 czerwca roku 

poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, 

przedstawia projekt tego planu do uzgodnienia w zakresie finansowym ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych. 

2b. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2a, następuje do dnia 30 czerwca roku 

poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać. 

2c. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje uzgodniony plan finansowy 

Funduszu do Banku w terminie 3 dni roboczych. 

2d. Bank wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu. 

2e. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków 

Funduszu. 

2f. Bank: 

1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, które 

stanowią załączniki do sprawozdania finansowego tego banku; 

2) składa ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych w terminie do końca miesiąca następującego po każdym 

kwartale informację o realizacji planu finansowego Funduszu.> 

[3. W planie finansowym Funduszu wyodrębnia się rezerwę w kwocie stanowiącej 

równowartość 5% planowanych wydatków Funduszu w danym roku.] 



- 9 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

4. Podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, nie później niż do dnia 1 kwietnia 

roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, 

przekazują do [dysponenta Funduszu] <ministra właściwego do spraw transportu> 

prognozę [wpłat, przychodów i zysków, o których mowa w art. 5 pkt 1, 4 i 5]  <wpłat, 

przychodów i zysków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5>, na dany rok. 

[5. Dysponent Funduszu może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie finansowym 

Funduszu kwot: 

1) na dofinansowanie poszczególnych kategorii zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-

2b; 

2) między kategoriami wydatków bieżących i majątkowych na zadania, o których mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 1-2b.] 

<5. Minister właściwy do spraw transportu może dokonywać przesunięć przewidzianych 

w planie finansowym Funduszu kwot pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

wydatków w ramach łącznej kwoty wydatków określonej w planie finansowym.> 

 

<Art. 9a. 

Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem porozumienie określające: 

1) tryb opracowania planu finansowego Funduszu; 

2) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu; 

3) sposób i terminy dokonywania przez Bank lokat, o których mowa w art. 7a; 

4) terminy i sposób przekazywania przez Bank informacji o realizacji planu 

finansowego Funduszu; 

5) sposób rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w 

art. 6 ust. 1. 

Art. 9b. 

1. Bank pobiera wynagrodzenie prowizyjne z tytułu obsługi Funduszu. 

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy jego wypłaty, 

uwzględniając koszty Banku ponoszone w związku z prowadzeniem Funduszu. 

 

Art. 9c. 

1. Kwoty środków finansowych wynikające z zawartych umów, o których mowa w: 

1) art. 28 ust. 1, 
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2) art. 36 ust. 1, 

3) art. 36e ust. 1, 

4) art. 36j ust. 1, 

5) art. 36n ust. 1, 

6) art. 36t ust. 1, 

7) art. 39 ust. 4 

– nie są ujmowane w księgach rachunkowych ministra właściwego do spraw transportu 

oraz wojewodów. 

2. Minister właściwy do spraw transportu oraz wojewodowie prowadzą dla umów, o 

których mowa w ust. 1, ewidencję tych umów.> 

 

Art.  10. 

[1. Dysponent Funduszu przekazuje wojewodzie środki Funduszu na dofinansowanie zadań 

powiatowych i zadań gminnych oraz zadań mostowych w danym województwie. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie Funduszu.] 

[3. Wojewoda zawiera z dysponentem Funduszu porozumienie określające warunki 

dofinansowania zadań powiatowych i zadań gminnych oraz zadań mostowych w danym 

województwie. 

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1) sposób i terminy przekazywania, 

2) termin i sposób rozliczenia, 

3) termin zwrotu niewykorzystanych 

- środków, o których mowa w ust. 1.] 

<3. Wojewoda zawiera z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Bankiem 

porozumienie określające warunki dofinansowania zadań powiatowych i zadań 

gminnych w danym województwie. 

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1) sposób i termin wnioskowania do Banku o środki Funduszu; 

2) sposób i terminy przekazywania środków Funduszu; 

3) sposób zwrotu niewykorzystanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

środków Funduszu.> 

[5. Warunkiem przekazania środków, o których mowa w ust. 1, jest doręczenie dysponentowi 

Funduszu harmonogramów, o których mowa w art. 26 ust. 5 i 10 lub art. 34 ust. 4.] 
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[Art.  11. 

1. Wojewoda dokonuje wypłat środków, o których mowa w art. 10 ust. 1, na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania gminne albo 

zadania mostowe w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 28 ust. 1 albo 

art. 36 ust. 1. 

2. Dysponent Funduszu dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego realizujących: 

1) zadania obwodnicowe w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36e ust. 

1; 

2) zadania miejskie w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36j ust. 1; 

3) zadania obronne w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 39 ust. 4.] 

 

<Art. 11. 

1. Bank, na wniosek wojewody, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania 

gminne. 

2. Bank, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, dokonuje wypłat ze 

środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizujących 

zadania: 

1) mostowe; 

2) obwodnicowe; 

3) miejskie; 

4) dojazdowe; 

5) wojewódzkie; 

6) obronne. 

3. Wojewoda albo minister właściwy do spraw transportu wnioskują o wypłaty środków, 

o których mowa w ust. 1 i 2, dla zadań: 

1) powiatowych i gminnych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 

28 ust. 1; 

2) mostowych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36 ust. 1; 

3) obwodnicowych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36e ust. 

1; 

4) miejskich w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36j ust. 1; 
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5) dojazdowych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36n ust. 1; 

6) wojewódzkich w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36t ust. 1; 

7) obronnych w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 39 ust. 4.> 

 

[Art.  12. 

Dysponent Funduszu sporządza sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego 

Funduszu.] 

[Art.  13. 

1. Bank prowadzi obsługę bankową Funduszu na zasadach określonych w umowie z 

dysponentem Funduszu. 

2. Wysokość wynagrodzenia Banku za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu nie może 

przekroczyć średniej wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Bank za obsługę 

bankową innych państwowych funduszy celowych. 

3. W umowie, o której mowa w ust. 1, dysponent Funduszu może zlecić Bankowi 

wykonywanie: 

1) obsługi księgowej Funduszu; 

2) usług konsultacyjno-doradczych na rzecz Funduszu w sprawach finansowych. 

4. Dysponent Funduszu może również zlecić w odrębnej umowie Bankowi otwarcie i 

prowadzenie rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zapisane skarbowe 

papiery wartościowe, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub świadczenie innych usług 

związanych z tymi papierami.] 

Art.  14. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie 

zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji 

tego zadania. 

[2. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę dochody podatkowe gmin i 

powiatów, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 

1927), ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, pomniejszone o wpłaty 

danej jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 

tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część 

wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej, przeliczone na mieszkańca tej 

jednostki, w stosunku do sumy dochodów podatkowych jednostek samorządu 
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terytorialnego danego rodzaju w skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek 

samorządu terytorialnego danego rodzaju, o których mowa w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i 

powiększonych o sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących 

subwencji ogólnej, przeliczonych na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego 

danego rodzaju.] 

<2. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik dochodów 

podatkowych jednostki samorządu terytorialnego danego rodzaju, o którym mowa w 

art. 20 ust. 4 i art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), pomnożony przez 

liczbę mieszkańców tej jednostki, pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu 

terytorialnego, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i 

powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część 

wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej, podzielony przez liczbę 

mieszkańców tej jednostki, w stosunku do sumy wskaźników dochodów 

podatkowych jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju pomnożonych 

przez liczbę mieszkańców tych jednostek w skali kraju, pomniejszonych o sumę 

wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju, o których mowa w art. 29 

i art. 30 tej ustawy, i powiększonych o sumę przysługujących im części 

wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej, podzielonych przez liczbę 

mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju.> 

3. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 2, stanowią: 

[1) dochody podatkowe, ustalone za rok poprzedzający rok bazowy, a także część 

wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu państwa 

ustalone na rok bazowy;] 

<1) część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu 

państwa ustalone na rok bazowy;> 

2) liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i 

obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, 

ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego. 

4. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie 

może przekroczyć kwoty 30 mln zł. 
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Art.  16a. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie 

zadania obwodnicowego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. 

2. Wysokość dofinansowania zadania obwodnicowego ustala się, biorąc pod uwagę średni 

dochód gmin i powiatów na mieszkańca podregionu, na terenie którego jest planowana 

realizacja danego zadania obwodnicowego, w stosunku do średniego dochodu gmin i 

powiatów na mieszkańca kraju. 

3. Przez podregion, o którym mowa w ust. 2, rozumie się jednostkę terytorialną poziomu 

NUTS 3, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek 

Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, 

z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196). 

4. Średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca podregionu oblicza się, dzieląc dochody 

podatkowe podregionu przez liczbę ludności tego podregionu. 

[5. Kwotę dochodów podatkowych podregionu, o których mowa w ust. 4, oblicza się jako 

sumę dochodów podatkowych gmin i powiatów wchodzących w skład tego podregionu, 

rozumianych jako dochody, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalone z 

uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy.] 

<5. Kwotę dochodów podatkowych podregionu, o których mowa w ust. 4, oblicza się 

jako sumę wskaźników dochodów podatkowych gmin, o których mowa w art. 20 ust. 

4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, pomnożonych przez liczbę mieszkańców tych gmin oraz wskaźników 

dochodów podatkowych powiatów, o których mowa w art. 22 ust. 4 tej ustawy, 

pomnożonych przez liczbę mieszkańców tych powiatów.> 

6. Liczbę ludności podregionu, o której mowa w ust. 4, oblicza się jako sumę liczby ludności 

zamieszkującej obszar gmin wchodzących w skład tego podregionu. 

[7. Średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca kraju oblicza się, dzieląc dochody 

podatkowe wszystkich gmin i powiatów w kraju, rozumiane jako dochody, o których mowa 

w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, przez 

liczbę ludności wszystkich gmin w kraju.] 
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<7. Średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca kraju oblicza się, dzieląc kwotę 

dochodów podatkowych wszystkich podregionów, o której mowa w ust. 5, przez 

liczbę ludności wszystkich gmin w kraju.> 

8. Przy obliczaniu dochodów podatkowych i liczby ludności nie bierze się pod uwagę 

dochodów podatkowych i liczby ludności miast na prawach powiatu będących siedzibą 

wojewody lub sejmiku województwa. 

[9. Podstawę wyliczenia średnich dochodów gmin i powiatów, o których mowa w ust. 2, 

stanowią: 

1) dochody podatkowe danej jednostki samorządu terytorialnego ustalone za rok 

poprzedzający rok bazowy; 

2) liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, 

według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego.] 

<9. Podstawę wyliczenia średnich dochodów gmin i powiatów, o których mowa w ust. 2, 

stanowi liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu 

terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, 

ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku 

bazowego.> 

10. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 

100 mln zł. 

Art.  16b. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie 

zadania miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. 

2. Do ustalenia wysokości dofinansowania stosuje się przepisy art. 14 ust. 2 i 3. 

3. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie miejskie nie może przekroczyć 30 mln 

zł. 

<Art. 16c. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu 

dofinansowanie zadania dojazdowego do: 

1) terminala intermodalnego w wysokości 95% kosztów realizacji tego zadania; 

2) strefy w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. 

2. Do ustalenia wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się 

przepisy art. 14 ust. 2 i 3. 
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3. Wysokość dofinansowania udzielonego nie może przekroczyć na zadanie dojazdowe 

do: 

1) terminala intermodalnego – 300 mln zł; 

2) strefy – 50 mln zł. 

Art. 16d. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu 

dofinansowanie zadania wojewódzkiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego 

zadania. 

2. Do ustalenia wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

art. 16a ust. 2–9.> 

[Art.  17. 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2b, nie mogą obejmować środków pochodzących z 

budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.] 

 

Art.  20. 

1. [Dysponent Funduszu] <Minister właściwy do spraw transportu> w terminie od dnia 1 

lipca do dnia 15 lipca roku kalendarzowego informuje wojewodów o przewidywanej 

wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych na dane województwo, w tym zadań wieloletnich, z uwzględnieniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 8. 

[2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, wojewoda dokonuje podziału tych 

środków między zadania powiatowe i zadania gminne, uwzględniając liczbę powiatów i 

gmin w województwie.] 

<2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, wojewoda dokonuje podziału 

tych środków między zadania powiatowe i zadania gminne, uwzględniając liczbę 

powiatów i gmin w województwie oraz funkcje transportowe wykonywane przez 

drogi powiatowe i gminne.> 

Art.  21. 

1. Nabór wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, zwany 

dalej "naborem", ogłasza i przeprowadza wojewoda dla jednostek samorządu 

terytorialnego znajdujących się na terenie danego województwa. 



- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

1a. Wojewoda w ramach środków, o których mowa w art. 20 ust. 1, może ogłosić i 

przeprowadzić nabór ograniczony wyłącznie do zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1a. 

<1b. Wojewoda w ramach środków, o których mowa w art. 20 ust. 1, może ogłosić i 

przeprowadzić nabór ograniczony wyłącznie do zadań, o których mowa w art. 4 ust. 

1b.> 

2. Nabór jest przeprowadzany przynajmniej raz w roku kalendarzowym, po otrzymaniu przez 

wojewodę informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1, chyba że kwota przewidziana na 

dane województwo w celu realizacji zadań powiatowych oraz zadań gminnych została 

wyczerpana ze względu na zobowiązania wynikające z umów, o których mowa w art. 28 

ust. 1, na podstawie których udzielono dofinansowania na zadania wieloletnie. 

3. Nabór, o którym mowa w ust. 2, jest ogłaszany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

wojewodę informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1. 

4. Wojewoda może przeprowadzić kolejny nabór w przypadku, gdy po przeprowadzeniu 

poprzedniego naboru pozostaną środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie 

zadań powiatowych oraz zadań gminnych w danym roku. 

5. Wojewoda może ogłaszać nabory zgodnie z ust. 4 do wyczerpania środków 

przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych w województwie. 

6. Ogłoszenie o naborze jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę. 

7. Ogłoszenie o naborze zawiera informacje obejmujące w szczególności: 

1) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych, w tym zadań wieloletnich, w danym województwie, z uwzględnieniem 

podziału środków dokonanego zgodnie z art. 20 ust. 2: 

a) ustaloną na podstawie informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz uwzględniającą 

kwotę zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w art. 28 ust. 1, na podstawie 

których udzielono dofinansowania na zadania wieloletnie - w przypadku naboru, o którym 

mowa w ust. 2, 

b) obejmującą środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań powiatowych 

oraz zadań gminnych w ramach poprzednich naborów przeprowadzonych w danym 

województwie - w przypadku naboru, o którym mowa w ust. 4; 

2) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

powiatowego oraz zadania gminnego, w tym jego wzór; 
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3) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych. 

<8. Ogłoszenie o naborze może ponadto przewidywać wymogi formalne, które powinien 

spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie, a przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie.> 

 

Art.  23. 

1. Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy 

zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej. 

2. We wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, określa się przewidywany koszt i 

czas realizacji zadania oraz termin dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania. 

Ponadto wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi formalne 

określone w ogłoszeniu o naborze, zgodnie z art. 21 ust. 7 pkt 2. 

3. Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 30 dni od dnia 

udostępnienia ogłoszenia o naborze w sposób określony w art. 21 ust. 6. Wnioski złożone 

po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

<3a. W przypadku naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 4, ogłaszanego po dniu 15 

października danego roku wnioski o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, 

składa się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze.> 

[4. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1: 

1) nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2, lub określonych w ogłoszeniu o 

naborze, zgodnie z art. 21 ust. 7 pkt 2, 

2) zawiera oczywiste omyłki 

- komisja wzywa wnioskodawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do jego 

uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.] 

<4. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1: 

1) nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2, lub określonych w 

ogłoszeniu o naborze, zgodnie z art. 21 ust. 7 pkt 2, lub 

2) zawiera oczywiste omyłki 

– komisja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim 

oczywistych omyłek, w terminie 10 dni, a w przypadku naboru, o którym mowa w 

art. 21 ust. 4, ogłaszanego po dniu 15 października danego roku – w terminie 5 dni 
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od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia.> 

5. Wnioskodawca, uzupełniając lub poprawiając wniosek o dofinansowanie, o którym mowa 

w ust. 1, zgodnie z ust. 4, nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po 

złożeniu wniosku, o czym komisja poucza wnioskodawcę, kierując do niego wezwanie, o 

którym mowa w ust. 4. 

Art.  24. 

1. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 23 ust. 1, 

mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia 

mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod 

uwagę: 

[1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych;] 

<1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu;> 

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, w 

szczególności dostosowanie ich do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 

osi napędowej do 11,5 t, oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg 

gminnych pod względem spełniania tych standardów; 

4) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych; 

5) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych; 

6) zwiększenie liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i dróg gminnych; 

7) poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z 

przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 

grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 

mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i 

tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223). 

1a. W przypadku naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 1a, dokonując oceny, o której mowa 

w ust. 1, komisja bierze pod uwagę wyłącznie poprawę: 

1) jakości życia mieszkańców; 

[2) stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.] 

<2) stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu;> 
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<1b. W przypadku naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 1b, dokonując oceny, o której 

mowa w ust. 1, komisja bierze pod uwagę wyłącznie: 

1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu; 

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

3) poprawę dostępności transportowej jednostek administracyjnych; 

4) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych; 

5) poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami 

powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 

1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.> 

[2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, albo jego uzupełnienia lub 

poprawienia zgodnie z art. 23 ust. 4 i 5.] 

3. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji 

lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

4. Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, może 

złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

5. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5, jest sporządzana w podziale na zadania powiatowe i zadania 

gminne oraz obejmuje: 

1) listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne rekomendowane do 

dofinansowania do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym 

województwie, o której mowa w art. 21 ust. 7 pkt 1, zwaną dalej "listą podstawową"; 

2) listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne rekomendowane do 

dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków przeznaczonych na 

dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 ust. 7 pkt 1, do kwoty 

stanowiącej równowartość 75% kwoty tych środków, zwaną dalej "listą rezerwową". 

7. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 5, komisja ustala wysokość dofinansowania dla 

poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych zgodnie z art. 14 i art. 15. 



- 21 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

8. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera w szczególności: 

1) przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego 

zadania rekomendowanego do dofinansowania; 

2) nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania; 

3) nazwę zadania; 

4) przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 23 ust. 2; 

5) przewidywany okres realizacji zadania; 

6) proponowany procent dofinansowania zadania; 

7) proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich - proponowaną 

kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata. 

9. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście, [o której 

mowa w ust. 5]  <o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1>. 

 

Art.  25. 

1. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru wojewoda przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw transportu listę, o której mowa w art. 24 ust. 5. 

<1a. W przypadku naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 4, ogłaszanego po dniu 15 

października danego roku, wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

transportu listę, o której mowa w art. 24 ust. 5, w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia 

naboru.> 

2. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje analizy prawidłowości sporządzonych 

przez wojewodów list, o których mowa w art. 24 ust. 5, pod względem: 

[1) ich zgodności z wysokością środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu 

załączonym do ustawy budżetowej na dany rok albo do projektu tej ustawy na 

dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, z uwzględnieniem podziału 

środków na poszczególne województwa dokonanego zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 8;] 

<1) ich zgodności z wysokością środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu 

na dany rok na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, z 

uwzględnieniem podziału środków na poszczególne województwa dokonanego 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8;> 
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2) zgodności proponowanych kwot dofinansowania poszczególnych zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych z art. 14 i art. 15. 

3. W przypadku stwierdzenia, na podstawie analizy, o której mowa w ust. 2, 

nieprawidłowości w sporządzeniu listy, o której mowa w art. 24 ust. 5, minister właściwy 

do spraw transportu wzywa wojewodę do jej poprawienia. Wojewoda przedstawia 

poprawioną listę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

4. Minister właściwy do spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do 

zatwierdzenia listy, o których mowa w art. 24 ust. 5, z uwzględnieniem poprawek, o 

których mowa w ust. 3, jednocześnie dla wszystkich województw. 

 

Art.  26 

1. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu list, o których mowa w art. 24 

ust. 5, Prezes Rady Ministrów może: 

1) dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 24 ust. 5, 

2) wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne 

- mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności 

lub obszarów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z 

przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 

grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 

mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i 

tymczasowych pomieszczeń, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie 

spójności terytorialnej kraju lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę 

Ministrów. 

<1a. Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% sumy kwot, o których mowa w art. 20 ust. 

1.> 

2. W wyniku dokonania zmian na listach lub wskazania dodatkowych zadań do 

dofinansowania, zgodnie z ust. 1, Prezes Rady Ministrów może dokonać podziału 

rezerwy, [o której mowa w art. 9 ust. 3] < o której mowa w ust. 1a>. 

3. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną: 

1) listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w 

danym województwie w podziale na listę podstawową i listę rezerwową, z 

uwzględnieniem zmian dokonanych zgodnie z ust. 1; 
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2) wysokość dofinansowania zadań powiatowych oraz zadań gminnych w danym 

województwie, uwzględniając: 

a) wysokość środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu [załączonym do 

ustawy budżetowej] na dany rok na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych, z uwzględnieniem podziału środków na poszczególne województwa 

dokonanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8, 

b) podział rezerwy, [o której mowa w art. 9 ust. 3] < o której mowa w ust. 1a>, dokonany 

zgodnie z ust. 2. 

4. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na 

podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, do ostatecznej wysokości 

dofinansowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2. 

<4a. Zadanie powiatowe oraz zadanie gminne może zostać umieszczone tylko na jednej 

liście zadań powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo 

zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1a, albo zadań, o których mowa w art. 4 ust. 

1b.> 

5. W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań 

powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym 

województwie wojewoda doręcza [dysponentowi Funduszu] <ministrowi właściwemu 

do spraw transportu> przewidywany harmonogram przekazywania środków Funduszu 

na zadania przeznaczone do dofinansowania. Harmonogram sporządza się w układzie 

miesięcznym. 

6. Lista, o której mowa w ust. 3 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku: 

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania; 

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1; 

[3) o którym mowa w art. 28 ust. 7.] 

<3) wygaśnięcia umowy na podstawie art. 28 ust. 7 albo 8;> 

<4) gdy umowa na zadanie wieloletnie nie została zawarta w terminie określonym w art. 

28 ust. 3b; 

5) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych, o których mowa w art. 21 ust. 8.> 
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście rezerwowej jest przenoszone na listę podstawową, 

do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie. 

8. Wojewoda niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów i ministrowi właściwemu 

do spraw transportu informację o zmianie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych 

przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie, o której mowa w ust. 6. 

Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się. 

9. Lista zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w 

danym województwie zmieniona zgodnie z ust. 8 nie wymaga zatwierdzenia przez 

Prezesa Rady Ministrów. 

10. W terminie 30 dni od dnia zmiany listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych 

przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie zgodnie z ust. 8 wojewoda 

doręcza [dysponentowi Funduszu] <ministrowi właściwemu do spraw transportu> 

przewidywany harmonogram przekazywania środków Funduszu na zadania przeznaczone 

do dofinansowania. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się. 

 

Art.  28. 

1. Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do 

dofinansowania w danym województwie, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 albo ust. 8, 

wojewoda zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania 

powiatowego albo zadania gminnego. 

<1a. Jeżeli w ogłoszeniu o naborze zostały zawarte wymogi formalne, o których mowa w 

art. 21 ust. 8, zawarcie umowy o udzielenie dofinansowania zadania powiatowego 

albo zadania gminnego uzależnione jest od ich spełnienia.> 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, stanowi zapewnienie dofinansowania określonego w niej 

zadania powiatowego albo zadania gminnego oraz oznacza zaciągnięcie przez wojewodę 

zobowiązania do wysokości wskazanej w umowie. 

3. Dofinansowanie może zostać przekazane wnioskodawcy po zawarciu przez niego umowy 

na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 

1. 

3a. Dofinansowanie na zadania powiatowe oraz zadania gminne, których przewidywany czas 

realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, może zostać przekazane do dnia 31 grudnia 
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roku, na który w planie finansowanym Funduszu przeznaczono środki na dofinansowanie 

tych zadań. 

<3b. Umowa na dofinansowanie zadania wieloletniego jest zawierana w terminie do 

końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym przeprowadzono 

nabór.> 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, na które dofinansowanie zostało udzielone, oraz termin jego 

oddania do użytkowania; 

2) przyznaną wysokość dofinansowania ustaloną zgodnie z art. 14; 

3) tryb i termin płatności dofinansowania, z uwzględnieniem ust. 3; 

[4) wysokość udziału środków własnych, z uwzględnieniem art. 17;] 

<4) wysokość udziału środków własnych;> 

5) tryb i termin rozliczenia dofinansowania w zakresach rzeczowym i finansowym, z 

uwzględnieniem ust. 6; 

6) termin zwrotu niewykorzystanego dofinansowania; 

7) tryb kontroli wykonania zadania, z uwzględnieniem art. 31 ust. 1 i 2, przy czym w umowie 

można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w 

ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

224). 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może zostać zmieniony przez strony umowy, z 

zastrzeżeniem że jego wydłużenie może nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnych. 

6. Termin rozliczenia dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, nie może być dłuższy 

niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z 

dofinansowywanym zadaniem, na które udzielono dofinansowania ze środków Funduszu. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa, jeśli wnioskodawca nie rozpocznie 

w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia: 

[1) robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1 - w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;] 

<1) robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, 

o którym mowa w art. 23 ust. 1 – w przypadku gdy roboty te nie są objęte 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;> 
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2) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego 

wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 - w pozostałych 

przypadkach. 

8. Umowa, o której mowa w ust. 1, o udzielenie dofinansowania zadania, którego 

przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, wygasa z mocy prawa, 

jeżeli wnioskodawca w terminie do dnia 15 grudnia roku, na który w planie 

finansowanym Funduszu przeznaczono środki na dofinansowanie tego zadania, nie 

zawrze umowy na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. 

 

Art.  29. 

1. Wnioskodawca, któremu zostało udzielone dofinansowanie, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków Funduszu oraz 

wydatków dokonywanych z tych środków; 

2) przekazania rozliczenia dofinansowania w zakresach rzeczowym i finansowym w terminie 

określonym w umowie, o której mowa w art. 28 ust. 1. 

[2. Zatwierdzenie przez właściwego wojewodę rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przekazania przez wnioskodawcę.] 

<2. Właściwy wojewoda zatwierdza rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo 

odmawia zatwierdzenia tego rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jego przekazania, 

o czym informuje pisemnie wnioskodawcę.> 

3. W terminie do dnia 31 stycznia danego roku wojewoda przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw transportu sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych i zadań 

gminnych, na które zostało udzielone dofinansowanie w danym województwie, według 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 

4. W terminie do [dnia 31 marca] < dnia 30 kwietnia> danego roku minister właściwy do 

spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z 

realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie, w podziale na poszczególne 

województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 

 

Art.  31. 

1. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania: 

1) zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia 

umowy, o której mowa w art. 28 ust. 1, oraz uwzględniając art. 28 ust. 7; 
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2) obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 30. 

2. Przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest prawidłowość wykorzystania 

dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz 

wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które 

udzielono dofinansowania, oraz termin oddania do użytkowania, o którym mowa w art. 28 

ust. 4 pkt 1. 

3. Dofinansowanie: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlega zwrotowi do Funduszu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 

1 lub pkt 2. 

4. Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie 

wykorzystane na dofinansowanie zadania: 

1) innego niż wskazane w umowie, o której mowa w art. 28 ust. 1; 

2) które nie zostało oddane do użytkowania w okresie 90 dni od terminu ustalonego zgodnie z 

art. 28 ust. 4 pkt 1 albo ust. 5; 

3) co do którego właściwa jednostka samorządu terytorialnego nie wykonała obowiązku 

zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii zgodnie z art. 30 ust. 1 albo została ostatecznie 

lub prawomocnie stwierdzona nieważność uchwały w sprawie tego zaliczenia. 

5. Dofinansowaniem pobranym nienależnie jest dofinansowanie udzielone bez podstawy 

prawnej. 

6. Dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości jest dofinansowanie otrzymane w 

wysokości wyższej niż określona w umowie, o której mowa w art. 28 ust. 1, lub wyższej 

niż niezbędna na dofinansowanie danego zadania. 

7. Zwrotowi do Funduszu podlega ta część dofinansowania, która została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej wysokości. 

8. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi do Funduszu nalicza się, począwszy 

od dnia: 

1) przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) stwierdzenia nienależnego pobrania dofinansowania lub pobrania go w nadmiernej 

wysokości. 
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9. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

albo w przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 2, że dofinansowanie wykorzystane zostało w części lub całości niezgodnie z 

przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub pobrane w nadmiernej wysokości właściwy 

wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego 

nalicza się odsetki. O wydaniu decyzji wojewoda informuje [dysponenta Funduszu] 

<ministra właściwego do spraw transportu>. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot dofinansowania jest dokonywany na 

rachunek bankowy urzędu obsługującego wojewodę, który wydał decyzję, o której mowa 

w tym przepisie. Wojewoda przekazuje zgromadzone środki do Funduszu w terminie 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

11. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 9, rozpatruje minister właściwy do spraw 

transportu. 

12. Do decyzji, o której mowa w ust. 9, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego. 

13. Do spraw dotyczących zwrotu dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z 

przeznaczeniem albo pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

 

Art.  34. 

1. Minister właściwy do spraw transportu umieszcza zadanie mostowe na liście zadań 

mostowych do dofinansowania ze środków Funduszu, w przypadku gdy wniosek o 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 33 ust. 1, dotyczy zadania, o którym mowa w art. 

32 ust. 1. Minister sporządza jedną listę dla wszystkich zadań mostowych, które zostały 

przeznaczone do dofinansowania ze środków Funduszu w poszczególnych latach. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest według kolejności wpływu wniosków o 

dofinansowanie, o których mowa w art. 33 ust. 1. W przypadku wniosku o 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 33 ust. 1, co do którego minister właściwy do 

spraw transportu wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia, zgodnie z 

art. 33 ust. 5, za datę wpływu uznaje się dzień, w którym wniosek został uzupełniony lub 

poprawiony. 



- 29 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

[3. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu udziela 

dofinansowania na zadanie mostowe ze środków Funduszu do wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań mostowych ustalonej w planie finansowym 

Funduszu załączonym do ustawy budżetowej na dany rok, o czym niezwłocznie informuje 

wojewodę, przekazując mu kopię wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 33 ust. 

1.] 

<3. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu 

udziela dofinansowania na zadanie mostowe ze środków Funduszu do wysokości 

środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań mostowych ustalonej w planie 

finansowym Funduszu.> 

[4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, wojewoda 

doręcza dysponentowi Funduszu przewidywany harmonogram przekazywania środków 

Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania. Harmonogram sporządza się w 

układzie miesięcznym.] 

Art.  36. 

1. [Na podstawie informacji, o której mowa w art. 34 ust. 3, wojewoda zawiera umowę z 

wnioskodawcą o udzielenie dofinansowania zadania mostowego.] <Minister właściwy do 

spraw transportu zawiera umowy z wnioskodawcą o udzielenie dofinansowania 

zadania mostowego.> Przepisy art. 28 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio. 

2. Do dofinansowania udzielonego na zadanie mostowe przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz 

art. 31 stosuje się odpowiednio < przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o 

wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu.>. 

[3. W terminie do dnia 31 stycznia danego roku wojewoda przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw transportu sprawozdanie z realizacji zadań mostowych, na które 

zostało udzielone dofinansowanie w danym województwie, według stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego.] 

4. W terminie do [dnia 31 marca] < dnia 30 kwietnia> danego roku minister właściwy do 

spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z 

realizacji zadań mostowych, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 
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Art.  36a. 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań obwodnicowych przeprowadza minister 

właściwy do spraw transportu. 

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w ust. 1, za 

pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu. 

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności: 

1) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych ustaloną 

przez ministra właściwego do spraw transportu, nie większą niż 2 mld zł; 

2) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań obwodnicowych; 

3) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

obwodnicowego, oraz jego wzór; 

4) szczegółowy sposób ustalania natężenia ruchu drogowego oraz liczby wypadków i kolizji 

drogowych, o których mowa w art. 36b ust. 1 pkt 1 i 2, na potrzeby oceny wniosków o 

dofinansowanie zadań obwodnicowych. 

3a. Minister właściwy do spraw transportu może po ogłoszeniu naboru zwiększyć wysokość 

środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych, o której mowa w ust. 

3 pkt 1. Zwiększenie środków może przekroczyć kwotę 2 mld zł. 

<3b. Do informacji o naborze przepis art. 21 ust. 8 stosuje się odpowiednio.> 

[4. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać 

maksymalną liczbę zadań obwodnicowych, które mogą uzyskać dofinansowanie z jednego 

województwa w ramach tego naboru. 

5. W ramach środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wydziela się rezerwę w wysokości 5%.] 

<4. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać 

maksymalną liczbę: 

1) wniosków, które może złożyć jeden zarządca drogi lub, 

2) zadań obwodnicowych, które mogą uzyskać dofinansowanie z jednego województwa 

– w ramach tego naboru.  

5. Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1.> 

6. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składa właściwy zarządca drogi 

wojewódzkiej w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w sposób 

określony w ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 4-6 stosuje 

się odpowiednio. 
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Art.  36b. 

1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, o 

których mowa w art. 36a ust. 1, biorąc pod uwagę stan przygotowania zadania 

obwodnicowego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez wnioskodawcę 

zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji zadania, oraz 

ochronę ośrodków życia społeczno-kulturalnego i zapewnienie bezpiecznego dostępu do 

tych ośrodków, a także: 

1) wartość natężenia ruchu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

2) liczbę wypadków i kolizji drogowych 

- na drodze wojewódzkiej, która zostanie zastąpiona drogą wybudowaną w wyniku realizacji 

zadania obwodnicowego. 

2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu ustala 

listę zadań obwodnicowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z: 

1) listy, na której umieszcza się zadania obwodnicowe rekomendowane do dofinansowania do 

wysokości środków, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 1 albo w ust. 3a; 

2) listy, na której umieszcza się zadania obwodnicowe rekomendowane do dofinansowania, 

które nie zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 1 albo 

w ust. 3a. 

5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ustala 

wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań obwodnicowych zgodnie z art. 16a. 

6. W przypadku zadania obwodnicowego przebiegającego przez więcej niż jeden podregion, o 

którym mowa w art. 16a ust. 2, do ustalenia wysokości dofinansowania przyjmuje się 

dane z podregionu, na terenie którego przebiega dłuższy odcinek zadania 

obwodnicowego. 

Art.  36c. 

1. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru minister właściwy do spraw transportu 

przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę, o której mowa w art. 36b 

ust. 3. 

2. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu listy, o której mowa w art. 36b 

ust. 3, Prezes Rady Ministrów może: 
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[1) przenieść zadanie umieszczone na liście, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 2, na listę, o 

której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 1,] 

<1) dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 36b ust. 4,> 

[2) zwiększyć wysokość dofinansowania zadania obwodnicowego, z uwzględnieniem art. 16a 

ust. 1,] 

3) wskazać do dofinansowania zadanie obwodnicowe nieumieszczone na liście, o której 

mowa w art. 36b ust. 3 

- mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności, 

wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju 

lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian na liście zadań obwodnicowych rekomendowanych do 

dofinansowania, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów dokonuje podziału 

rezerwy, o której mowa w art. 36a ust. 5. 

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną: 

1) listę zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania, z uwzględnieniem zmian 

dokonanych zgodnie z ust. 2, w podziale na listy, o których mowa w art. 36b ust. 4; 

[2) wysokość dofinansowania zadań obwodnicowych, uwzględniając: 

a) wysokość środków przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań 

obwodnicowych, 

b) podział rezerwy, o której mowa w art. 36a ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.] 

<2) wysokość dofinansowania zadań obwodnicowych, uwzględniając podział rezerwy, o 

której mowa w art. 36a ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.> 

5. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań obwodnicowych na podstawie ostatecznej 

listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do ostatecznej wysokości dofinansowania, o której 

mowa w ust. 4 pkt 2. 

6. Na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do spraw 

transportu udziela dofinansowania na zadania obwodnicowe ze środków Funduszu do 

wysokości środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

7. Ostateczna lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku: 

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania; 

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 36a ust. 1[.] <;> 
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<3) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie, 

a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na podstawie art. 36a ust. 3a.> 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 2, jest 

przenoszone na listę, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 1, do wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych. 

9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady 

Ministrów informację o zmianie, o której mowa w ust. 7. 

10. Lista zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania zmieniona zgodnie z ust. 

7 nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

Art.  36e. 

1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu 

terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania obwodnicowego 

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36c ust. 6. 

[2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 2-3 i 4-6 stosuje się 

odpowiednio.] 

<2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 1a–3 oraz 4–6 stosuje się 

odpowiednio.> 

3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie obwodnicowe przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 

oraz art. 31 ust. 1-10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych 

przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw 

transportu. 

4. W terminie do [dnia 31 marca] < dnia 30 kwietnia> danego roku minister właściwy do 

spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z 

realizacji zadań obwodnicowych, na które zostało udzielone dofinansowanie, według 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 

 

Art.  36f. 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań miejskich przeprowadza minister właściwy do 

spraw transportu. 
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2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w ust. 1, za 

pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu. 

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności: 

1) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań miejskich ustaloną przez 

ministra właściwego do spraw transportu, nie większą niż 1 mld zł; 

2) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań miejskich; 

3) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania miejskiego, 

oraz jego wzór. 

<3a. Do informacji o naborze przepis art. 21 ust. 8 stosuje się odpowiednio.> 

4. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać maksymalną 

liczbę zadań miejskich, które mogą uzyskać dofinansowanie z jednego miasta na prawach 

powiatu w ramach tego naboru. 

[5. W ramach środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wydziela się rezerwę w wysokości 

5%.] 

<5. Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1.> 

6. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składa właściwy zarządca drogi w 

terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w sposób określony w ust. 2. 

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 4-6 stosuje 

się odpowiednio. 

Art.  36h. 

1. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru minister właściwy do spraw transportu 

przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę, o której mowa w art. 36g 

ust. 3. 

2. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu listy, o której mowa w art. 36g 

ust. 3, Prezes Rady Ministrów może: 

[1) przenieść zadanie umieszczone na liście, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 2, na listę, o 

której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 1,] 

<1) dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 36g ust. 4;> 

[2) zwiększyć wysokość dofinansowania zadania miejskiego, z uwzględnieniem art. 16b ust. 

1,] 

3) wskazać do dofinansowania zadanie miejskie nieumieszczone na liście, o której mowa w 

art. 36g ust. 3 
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- mając na względzie wyrównywanie szans rozwojowych i poprawę dostępności 

transportowej ośrodków miejskich oraz zgodność z programami realizowanymi przez 

Radę Ministrów. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian na liście zadań miejskich rekomendowanych do 

dofinansowania, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów dokonuje podziału 

rezerwy, o której mowa w art. 36f ust. 5. 

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną: 

1) listę zadań miejskich przeznaczonych do dofinansowania, z uwzględnieniem zmian 

dokonanych zgodnie z ust. 2, w podziale na listy, o których mowa w art. 36g ust. 4; 

[2) wysokość dofinansowania zadań miejskich, uwzględniając: 

a) wysokość środków przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań miejskich, 

b) podział rezerwy, o której mowa w art. 36f ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.] 

<2) wysokość dofinansowania zadań miejskich, uwzględniając podział rezerwy, o której 

mowa w art. 36f ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.> 

5. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań miejskich na podstawie ostatecznej listy, 

o której mowa w ust. 4 pkt 1, do ostatecznej wysokości dofinansowania, o której mowa w 

ust. 4 pkt 2. 

6. Na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do spraw 

transportu udziela dofinansowania na zadania miejskie ze środków Funduszu do 

wysokości środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

7. Ostateczna lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku: 

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania; 

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 36f ust. 1[.] <;> 

<3) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie, 

a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na podstawie art. 36f ust. 3a.> 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 2, jest 

przenoszone na listę, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 1, do wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań miejskich. 
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9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady 

Ministrów informację o zmianie, o której mowa w ust. 7. 

10. Lista zadań miejskich przeznaczonych do dofinansowania zmieniona zgodnie z ust. 7 nie 

wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

Art.  36j. 

1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu 

terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania miejskiego przeznaczonego 

do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36h ust. 6. 

[2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 1a–3 i 4–8 stosuje się 

odpowiednio.> 

3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie miejskie przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz 

art. 31 ust. 1-10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest 

mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu. 

4. W terminie do [dnia 31 marca] < dnia 30 kwietnia> danego roku minister właściwy do 

spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z 

realizacji zadań miejskich, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 

 

<Art. 36k. 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań dojazdowych przeprowadza minister 

właściwy do spraw transportu. 

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w ust. 1, 

za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu. 

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności: 

1) rodzaj zadania, na jakie ma być udzielone dofinansowanie; 

2) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań dojazdowych ustaloną 

przez ministra właściwego do spraw transportu; 

3) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań dojazdowych; 

4) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

dojazdowego, oraz jego wzór. 

4. Do informacji o naborze przepis art. 21 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 
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5. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać 

maksymalną liczbę zadań dojazdowych do terminala intermodalnego albo strefy, 

które mogą uzyskać dofinansowanie. 

6. Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, składają właściwi zarządcy dróg 

w terminie 60 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w sposób określony w 

ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. W przypadku gdy zadanie dojazdowe obejmuje więcej niż jedną drogę publiczną lub 

jej odcinek, wniosek składają wspólnie zarządcy tych dróg. Do wniosku dołącza się 

porozumienie o wspólnej realizacji tego zadania. 

8. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 4–6 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 36l. 

1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, 

o których mowa w art. 36k ust. 1, biorąc pod uwagę stan przygotowania zadania 

dojazdowego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez wnioskodawcę 

zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji zadania, oraz 

zapewnienie bezpiecznego dostępu do terminala intermodalnego albo strefy, a także: 

1) rodzaj transportu wykorzystywanego w terminalu intermodalnym; 

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

3) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych; 

4) możliwości rozwoju terminala albo strefy. 

2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu 

ustala i zatwierdza listę zadań dojazdowych do dofinansowania ze środków 

Funduszu. 

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z: 

1) listy, na której umieszcza się zadania dojazdowe do dofinansowania do wysokości 

środków, o których mowa w art. 36k ust. 3 pkt 2; 

2) listy, na której umieszcza się zadania dojazdowe do dofinansowania, które nie 

zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w art. 36k ust. 3 pkt 2. 

5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań dojazdowych zgodnie z 

art. 16c. 
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6. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

udziela dofinansowania na zadanie dojazdowe ze środków Funduszu do wysokości 

środków, o których mowa w art. 36k ust. 3 pkt 2. 

7. Lista, o której mowa w ust. 3, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku: 

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania; 

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, 

o którym mowa w art. 36k ust. 1; 

3) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie, 

a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na podstawie art. 36k ust. 4. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest przenoszone 

na listę, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do wysokości środków przeznaczonych na 

dofinansowanie zadań dojazdowych. 

 

Art. 36m. 

Do procedury udzielania dofinansowania zadań dojazdowych ze środków Funduszu, w 

tym do: 

1) składania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36k ust. 1, 

2) sporządzania listy, o której mowa w art. 36l ust. 3, 

3) wprowadzania zmian na liście, o której mowa w art. 36l ust. 3 

– nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu 

obliczania terminów. 

Art. 36n. 

1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu 

terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania dojazdowego 

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36l ust. 6. 

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 1a–3 i 4–6 stosuje się 

odpowiednio. 
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3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie dojazdowe przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 

30 i art. 31 ust. 1–10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych 

przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do 

spraw transportu. 

4. W terminie do dnia 30 kwietnia danego roku minister właściwy do spraw transportu 

przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań 

dojazdowych, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego. 

Art. 36o. 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich przeprowadza minister 

właściwy do spraw transportu. 

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w ust. 1, 

za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu. 

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności: 

1) rodzaj zadania wojewódzkiego, na jakie ma być udzielone dofinansowanie; 

2) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wojewódzkich ustaloną 

przez ministra właściwego do spraw transportu; 

3) maksymalną wysokość dofinansowania na zadanie wojewódzkie; 

4) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich; 

5) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania 

wojewódzkiego, oraz jego wzór; 

6) szczegółowy sposób ustalania natężenia ruchu drogowego, o którym mowa w art. 36p 

ust. 1 pkt 2, na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich. 

4. Do informacji o naborze przepis art. 21 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

5. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać 

maksymalną liczbę: 

1) wniosków, które może złożyć jeden zarządca drogi lub 

2) zadań wojewódzkich, które mogą uzyskać dofinansowanie z jednego województwa 

– w ramach tego naboru. 

6. Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 2. 

7. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składa właściwy zarządca drogi 

wojewódzkiej w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w 
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sposób określony w ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

8. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 4–6 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 36p. 

1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, 

o których mowa w art. 36o ust. 1, biorąc pod uwagę: 

1) stan przygotowania zadania wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

posiadanych przez wnioskodawcę zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są 

niezbędne do realizacji zadania; 

2) wartość natężenia ruchu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, na drodze wojewódzkiej; 

3) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

4) podnoszenie standardów technicznych dróg publicznych. 

2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu 

ustala listę zadań wojewódzkich rekomendowanych do dofinansowania ze środków 

Funduszu. 

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z: 

1) listy, na której umieszcza się zadania wojewódzkie rekomendowane do 

dofinansowania do wysokości środków, o których mowa w art. 36o ust. 3 pkt 2; 

2) listy, na której umieszcza się zadania wojewódzkie rekomendowane do 

dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w art. 

36o ust. 3 pkt 2. 

5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań wojewódzkich zgodnie z 

art. 16d. 

6. W przypadku zadania wojewódzkiego przebiegającego przez więcej niż jeden 

podregion, o którym mowa w art. 16a ust. 2, do ustalenia wysokości dofinansowania 

przyjmuje się dane z podregionu, na terenie którego przebiega dłuższy odcinek 

zadania wojewódzkiego. 
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Art. 36r. 

1. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru minister właściwy do spraw 

transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę, o której 

mowa w art. 36p ust. 3. 

2. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu listy, o której mowa w 

art. 36p ust. 3, Prezes Rady Ministrów może: 

1) dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 36p ust. 4, 

2) wskazać do dofinansowania zadanie wojewódzkie nieumieszczone na liście, o której 

mowa w art. 36p ust. 3 

– mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej 

zamożności, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności 

terytorialnej kraju lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę 

Ministrów. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian na liście zadań wojewódzkich rekomendowanych 

do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów dokonuje 

podziału rezerwy, o której mowa w art. 36o ust. 6. 

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną: 

1) listę zadań wojewódzkich przeznaczonych do dofinansowania, z uwzględnieniem 

zmian dokonanych zgodnie z ust. 2, w podziale na listy, o których mowa w art. 36p 

ust. 4; 

2) wysokość dofinansowania zadań wojewódzkich, uwzględniając podział rezerwy, o 

której mowa w art. 36o ust. 6, dokonany zgodnie z ust. 3. 

5. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań wojewódzkich na podstawie 

ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do ostatecznej wysokości 

dofinansowania, o której mowa w ust. 4 pkt 2. 

6. Na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do 

spraw transportu udziela dofinansowania na zadanie wojewódzkie ze środków 

Funduszu do wysokości środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

7. Ostateczna lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w 

przypadku: 

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania; 
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2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, 

o którym mowa w art. 36o ust. 1; 

3) gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez 

wnioskodawcę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, które 

powinien spełnić wnioskodawca po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie, 

a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na podstawie art. 36o ust. 4. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w art. 36p ust. 4 pkt 2, jest 

przenoszone na listę, o której mowa w art. 36p ust. 4 pkt 1, do wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań wojewódzkich. 

9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady 

Ministrów informację o zmianie, o której mowa w ust. 7. 

10. Lista zadań wojewódzkich przeznaczonych do dofinansowania zmieniona zgodnie z 

ust. 7 nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

Art. 36s. 

Do procedury udzielania dofinansowania zadań wojewódzkich ze środków Funduszu, w 

tym do: 

1) składania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36o ust. 1, 

2) sporządzania listy, o której mowa w art. 36p ust. 4, 

3) wprowadzania zmian na liście, o której mowa w art. 36p ust. 4, zgodnie z art. 36r ust. 

2, 

4) dokonywania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 36r ust. 4 

– nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu 

obliczania terminów. 

Art. 36t. 

1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu 

terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania wojewódzkiego 

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36r ust. 6. 

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 1a–3 i 4–6 stosuje się 

odpowiednio. 
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3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie wojewódzkie przepisy art. 29 ust. 1 i 2, 

art. 30 i art. 31 ust. 1–10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych 

przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do 

spraw transportu. 

4. W terminie do dnia 30 kwietnia danego roku minister właściwy do spraw transportu 

przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań 

wojewódzkich, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego.> 

Art.  37. 

1. Minister właściwy do spraw transportu koordynuje sposób realizacji zadań wynikających z 

ustawy. 

2. W ramach uprawnień, o których mowa w ust. 1, minister może w szczególności żądać 

przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów. 

[3. Minister właściwy do spraw transportu ustala wzór listy, o której mowa w art. 24 ust. 5, 

oraz wzór sprawozdań, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i art. 36 ust. 3, do których 

stosowania zobowiązani są wojewodowie.] 

<3. Minister właściwy do spraw transportu ustala wzór listy, o której mowa w art. 24 

ust. 5, oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 29 ust. 3, do których 

stosowania zobowiązani są wojewodowie.> 

4. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, są udostępniane w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

transportu. 

Art.  38. 

1. Właściwy zarządca drogi informuje użytkowników dróg, za pośrednictwem tablicy 

informacyjnej, o realizacji zadania, [o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2b] < o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–2d>, z udziałem środków Funduszu. 

<1a. Do informowania użytkowników dróg, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 35a i art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, przy czym na tablicy informacyjnej nie umieszcza się wyrazów „budżet 

państwa” oraz „państwowy fundusz celowy”.> 

[2. Tablica, o której mowa w ust. 1, jest umieszczana na drodze albo moście realizowanych w 

ramach zadania objętego dofinansowaniem, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia 

oddania zadania do użytkowania. 
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3. Tablica, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje dotyczące: 

1) nazwy Funduszu; 

2) nazwy zadania objętego dofinansowaniem; 

3) kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu. 

4. Minister właściwy do spraw transportu może określić wzór tablicy, o której mowa w ust. 1, 

do którego stosowania są obowiązane jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały 

dofinansowanie ze środków Funduszu. 

5. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 4, jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.] 

<6. Zarządcy dróg, którzy zawarli umowę o dofinansowanie na zadania gminne, 

powiatowe, obwodnicowe lub wojewódzkie o wartości powyżej 1 mln zł, są 

obowiązani do prowadzenia działań informacyjnych o realizacji zadania przy udziale 

dofinansowania ze środków z Funduszu, innych niż wymienione w ust. 1 i 1a, 

wskazując kwotę dofinansowania i nazwę Funduszu. Działania te mogą być 

finansowane ze środków Funduszu w kwocie od 1000 do 5000 zł.> 

 

<Art. 38a.  

1. Spółki publicznej radiofonii i telewizji działające na podstawie ustawy z dnia 29 

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji informują o działalności Funduszu na 

poziomie ogólnokrajowym oraz regionalnym. 

2. Na działania, o których mowa w ust. 1, spółki publicznej radiofonii i telewizji 

przeznaczają środki w wysokości nie niższej niż: 

1) 1 mln zł w ramach programów ogólnokrajowych; 

2) 50 tys. zł w ramach regionalnych programów radiowych.> 

 

Art.  39. 

1. W terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia każdego roku, Minister Obrony 

Narodowej wskazuje Prezesowi Rady Ministrów zadania obronne, wykonywane w 

ramach przygotowań obronnych państwa ujęte w programach obronnych, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), rekomendowane do sfinansowania ze środków 

Funduszu. 
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2. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zadania obronne do sfinansowania ze środków 

Funduszu wskazane zgodnie z ust. 1 albo odmawia ich zatwierdzania, w formie pisemnej. 

Minister Obrony Narodowej informuje ministra właściwego do spraw transportu w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku o rozstrzygnięciu, w którym Prezes Rady 

Ministrów wskazał zadania obronne do sfinansowania. 

3. Do procedury udzielania finansowania na zadania obronne ze środków Funduszu nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

4. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu 

terytorialnego umowę o udzielenie finansowania zadania obronnego zatwierdzonego 

przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie z ust. 2. Minister właściwy do spraw transportu 

przekazuje projekt umowy do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej. 

[5. Do umowy, o której mowa w ust. 4, przepisy art. 28 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.] 

<5. Do umowy, o której mowa w ust. 4, przepisy art. 28 ust. 2, 3 i 4–6 stosuje się 

odpowiednio.> 

6. Do finansowania udzielonego na zadanie obronne przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz art. 

31 ust. 1-10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest 

mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 4: 

1) podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742); 

2) nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 

i 1641). 

Art.  49. 

1. Wypłata środków z Funduszu na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań, o których mowa 

w art. 4 ust. 1, możliwa jest [do dnia 31 grudnia 2028 r.]  < do dnia 31 grudnia 2030 r.> 

2. Wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 23 ust. 1, dotyczących zadań, których 

realizacja wykracza [poza rok 2028] < poza rok 2030> , nie umieszcza się na liście, o 

której mowa w art. 24 ust. 5. 
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Art.  50. 

1. Środki Funduszu, o których mowa w art. 5, niewykorzystane [do dnia 31 grudnia 2028 r.]  

< do dnia 31 grudnia 2030 r.>, podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu 

państwa w terminie [do dnia 31 stycznia 2029 r.]  < do dnia 31 stycznia 2031 r.> 

2. Środki Funduszu, o których mowa w art. 5, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwracane [po dniu 31 stycznia 2029 r.] 

< po dniu 31 stycznia 2031 r.> , podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu 

państwa. 

3. Środki Funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, przekazane w 2018 r. mogą być 

wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

Art.  51. 

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie 

Funduszu wynosi w roku: 

1) 2018-1,1 mld zł; 

2) 2019-0,5 mld zł; 

3) 2020 - 5,4 mld zł; 

4) 2021 - 3,6 mld zł; 

5) 2022 - 0,5 mld zł; 

6) 2023 - 1,6 mld zł; 

7) 2024- 1,6 mld zł; 

8) 2025 - 1,650 mld zł; 

9) 2026 - 1,650 mld zł; 

10) 2027 - 1,650 mld zł[.] <;> 

<11) 2028 – 1,750 mld zł; 

12) 2029 – 1,6 mld zł; 

13) 2030 – 1,6 mld zł.> 

2. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o 

których mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 3. 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego 

wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianego na dany rok, stosuje się 

mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wielkości środków przeznaczonych na 
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wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a 

kwotą przekroczenia wydatków, w szczególności przez proporcjonalne zmniejszenie w 

drugim półroczu danego roku budżetowego w każdej umowie, o której mowa w art. 28, 

przewidującej udzielenie dofinansowania ze środków, wysokości limitu wydatków o 

wskaźnik stanowiący iloraz kwoty przekroczenia wydatków Funduszu w pierwszym 

półroczu i limitu wydatków Funduszu przypadającego w drugim półroczu. 

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem 

finansowym Funduszu, przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

 

[Art.  51a. 

W roku 2028 maksymalna wysokość wpłat do Funduszu z budżetu państwa, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynosi łącznie 1,750 mld zł.] 

 

Art.  54. 

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 40 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

2. Ustawa traci moc z dniem [1 stycznia 2029 r.] <1 stycznia 2031 r.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 

2052, 2269 i 2328) 

Art.  86a. 

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo 

poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na [chodniku lub] drodze dla 

pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje 

pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany. 

 

Art.  86b. 

§  1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd 

mechaniczny: 

1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, 
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2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie 

niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej 

sprawności ruchowej, 

3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub 

bezpośrednio przed tym przejściem, 

4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 

pierwszeństwa pieszemu, 

5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po [chodniku] <drodze dla pieszych> lub przejściu dla 

pieszych, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych. 

§  2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, prowadząc inny pojazd niż określony 

w tym przepisie, podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§  3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia 

pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie 

bezpieczeństwa pieszego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 

1595 oraz z 2022 r. poz. 32, 655 i 1261) 

Art.  2. 

1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące 

kategorie: 

1) drogi krajowe; 

2) drogi wojewódzkie; 

3) drogi powiatowe; 

4) drogi gminne. 

[2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te 

drogi.] 

[3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w 

warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.] 
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<3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na drogi 

zamiejskie i ulice oraz klasy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 

2022 r. poz. 88 i …).> 

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;] 

<1) pas drogowy ‒ wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i 

pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga; 

2) droga ‒ budowlę składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub 

drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane, stanowiącą całość 

techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub 

postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu 

urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;> 

<2a) urządzenie drogi ‒ obiekt lub urządzenie, w tym obiekt lub urządzenie 

budowlane, związane funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, w tym kanał 

technologiczny; 

2b) urządzenie obce ‒ obiekt lub urządzenie, w tym obiekt lub urządzenie budowlane, w 

szczególności wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne lub 

elektroenergetyczne, niezwiązane funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, z 

wyjątkiem kanału technologicznego;> 

[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;] 
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[5) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów;] 

<5) jezdnia ‒ część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów, składającą się z pasa albo 

pasów ruchu, z wyjątkiem torowiska wydzielonego z jezdni;> 

[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);] 

<8) zjazd ‒ część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową 

usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do 

drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

9) skrzyżowanie ‒ część drogi publicznej będącą połączeniem dróg publicznych albo 

jezdni jednej drogi publicznej w jednym poziomie;> 

<9a) węzeł – część drogi publicznej będącą połączeniem dróg publicznych na różnych 

poziomach;> 

10) droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 

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, 
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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; 

[11a) droga rowerowa - drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z 

której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem;] 

11b) droga o znaczeniu obronnym - droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona w okresie 

pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do 

wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań 

sojuszniczych; 

[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;] 

<12) drogowy obiekt inżynierski ‒ most, wiadukt, tunel, przepust i konstrukcję 

oporową, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane; 

13) obiekt mostowy ‒ most i wiadukt, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane;> 

[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) 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 elektroenergetycznych, 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
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[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; 

23) reklama - umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub 

urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922), a 

także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i 

zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720), ustawionym przez gminę znakiem informującym o 

obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, 

znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie 

formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098); 

[24) dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi 

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

drogami przez skrzyżowania lub węzły oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy;> 

25) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 35a ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

26) transeuropejska sieć drogowa - sieć drogową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

określoną w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 

rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. 

Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.); 

27) służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz zespoły 

ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 

159); 

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; 

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; 
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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 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; 

41) usługa EETS - usługę umożliwiającą korzystającym z dróg w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, za użytkowanie których są pobierane opłaty z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego poboru opłat, wypełnienie obowiązku uiszczenia tych opłat na obszarach 

EETS na podstawie umowy zawartej z dostawcą EETS; 

42) obszar EETS - sieć dróg na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na której 

podmiot pobierający opłaty pobiera je z wykorzystaniem systemu elektronicznego poboru 

opłat podlegającego przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat 

drogowych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 124, z późn. zm.); 

43) dostawca EETS - osobę prawną świadczącą usługę EETS; 

44) użytkownik EETS - podmiot obowiązany do uiszczenia opłat, który zawarł umowę o 

świadczenie usługi EETS z dostawcą EETS; 

45) rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

 

Art.  5. 

1. Do dróg krajowych zalicza się: 

1) autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania 

autostrad i dróg ekspresowych; 

2) drogi międzynarodowe; 

3) drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych; 

[4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i 

towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie 

ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);] 

<4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych drogowych przejść granicznych 

obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego 

pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru 

całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);> 

5) drogi alternatywne dla autostrad płatnych; 

6) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich; 

7) (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po 

zasięgnięciu opinii właściwych sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu 

- opinii rad miast, w drodze rozporządzenia, zalicza drogi do kategorii dróg krajowych, 

mając na uwadze kryteria zaliczenia określone w ust. 1. 

2a. W przypadku konieczności zapewnienia dostępu drogowego w standardzie wymaganym 

dla transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) do polskich portów wymienionych w 

załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. 

UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.) minister właściwy do spraw transportu, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu 

opinii właściwych sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu - opinii rad 
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miast, w drodze rozporządzenia, zalicza drogi do kategorii dróg krajowych, mając na 

uwadze kryteria zaliczenia określone w ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu opinii właściwych zarządów 

województw, w miastach na prawach powiatu - właściwych prezydentów miast, a w 

związkach metropolitalnych - właściwych zarządów tych związków, w drodze 

rozporządzenia, ustala przebieg istniejących dróg krajowych w celu zapewnienia ciągłości 

dróg krajowych. 

Art.  8. 

[1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, 

niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym 

tych dróg są drogami wewnętrznymi.] 

<1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej 

z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym takiej drogi, są 

drogami wewnętrznymi.> 

<11. Droga wewnętrzna przeznaczona wyłącznie do ruchu: 

1) osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, 

hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego albo 

2) pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, 

rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego 

‒ jest drogą rowerową.> 

1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona 

zlokalizowana. 

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych 

oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w 

przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest 

zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

[4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie 

urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych 

połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.] 

<4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie 

znaków drogowych, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu 



- 57 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

drogowego, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi 

publicznej.> 

Art.  10. 

1. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy 

do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 

2. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do 

odpowiedniej kategorii. 

3. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z 

użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 

kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego 

kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

3a. Pozbawienie drogi o znaczeniu obronnym dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie 

w przypadku jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Przepis ust. 3 zdanie 

drugie stosuje się. 

4. Nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży. 

5. Odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania 

go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii 

drogi wojewódzkiej. 

5a. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej 

odcinek drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej, o 

którym mowa w ust. 5. Ten odcinek drogi wojewódzkiej zostaje zaliczony do kategorii 

drogi powiatowej. 

<5a1. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a, sejmik województwa nie może pozbawić 

kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi krajowej, o którym mowa w ust. 5, 

zastąpionego autostradą lub drogą ekspresową.> 

5b. Zarząd województwa informuje zarząd powiatu o zamiarze podjęcia uchwały, o której 

mowa w ust. 5a, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem. 

5c. Rada powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek 

drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym 

mowa w ust. 5a. Ten odcinek drogi powiatowej zostaje zaliczony do kategorii drogi 

gminnej. 

5d. Zarząd powiatu informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zamiarze podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 5c, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem. 
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5e. Odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą 

oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do 

kategorii drogi powiatowej. Przepisy ust. 5c i 5d stosuje się odpowiednio. 

5f. Odcinek drogi powiatowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą 

oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do 

kategorii drogi gminnej. 

6. Drogom publicznym, obiektom mostowym i tunelom nadaje się numerację. 

7. Numery drogom, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają odpowiednio: 

1) drogom krajowym i wojewódzkim - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 

2) drogom powiatowym i gminnym - zarządy województw. 

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy województw prowadzą 

rejestry numerów nadanych drogom. 

9. Jednolite numery inwentarzowe, zwane dalej "JNI", obiektom mostowym i tunelom nadaje, 

na podstawie zgłoszeń zarządców dróg, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

10. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi rejestr JNI nadanych obiektom 

mostowym i tunelom. 

11. Dla poszczególnych kategorii dróg właściwy zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg, 

obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. 

12. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

numeracji oraz zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg publicznych, obiektów 

mostowych, tuneli, przepustów i promów, a także treść i sposób prowadzenia rejestrów 

numerów nadanych drogom oraz rejestru JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom, 

mając na względzie potrzeby zarządzania drogami publicznymi oraz gromadzenia danych 

o sieci tych dróg, w ramach jednolitej metodyki systemu referencyjnego. 

 

Art.  17. 

1. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw transportu należy: 

1) określanie kierunków rozwoju sieci drogowej; 

2) wydawanie przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących dróg i 

drogowych obiektów inżynierskich; 

3) koordynacja działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa; 

4) koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie 

dróg publicznych; 
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5) (uchylony); 

6) sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 

określa, w drodze rozporządzenia, sposób koordynacji działań, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia sprawnego 

współdziałania właściwych organów i instytucji w tym zakresie. 

3. Minister właściwy do spraw transportu może wydawać, rozpowszechniać lub 

rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg, w formie 

opracowań, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu. 

[4. Wzorce i standardy, o których mowa w ust. 3, są stosowane dobrowolnie.] 

<4. Wzorce i standardy, o których mowa w ust. 3, stanowią jeden ze zbiorów zasad 

wiedzy technicznej w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo 

budowlane i są stosowane dobrowolnie.> 

 

Art.  18. 

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy: 

1) wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych; 

2) realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych. 

2a) nadzór nad przygotowaniem innych niż określone w pkt 2 dróg publicznych na potrzeby 

obrony państwa zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw transportu; 

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również: 

1) współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg; 

1a) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych; 

2) przygotowanie dróg krajowych, których jest zarządcą, na potrzeby obrony państwa; 

2a) nadzór nad przygotowaniem innych niż określone w pkt 2 dróg publicznych na potrzeby 

obrony państwa zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw transportu; 

3) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; 

4) współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami 

międzynarodowymi; 
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5) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania 

infrastruktury drogowej; 

6) zarządzanie ruchem na drogach krajowych; 

6a) ochrona zabytków drogownictwa; 

7) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i 

eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym: 

a) prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie 

dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko - na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mowa 

w przepisach o ochronie środowiska, 

b) współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony 

narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i 

wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony 

środowiska oraz ochrony zabytków, 

c) nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady i 

gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości, 

d) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i 

przeprowadzanie postępowań przetargowych, 

e) (uchylona), 

f) uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego oraz technicznego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z 

przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych, 

g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków umowy o 

budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, 

h) wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez 

ministra właściwego do spraw transportu; 

8) (uchylony); 

8a) (uchylony); 

9) (uchylony); 

9a) dostosowywanie autostrad płatnych do poboru opłat za przejazd autostradą zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 
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9b) współpraca z Szefem KAS w zakresie dostosowania infrastruktury dróg krajowych do 

poboru opłaty elektronicznej i kontroli oraz opłaty za przejazd autostradą; 

10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej 

ustawy[.] <;> 

<11) opracowywanie, w uzgodnieniu z właściwym komendantem wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej, planów działań ratowniczych dla autostrad i dróg 

ekspresowych, określających zasady i organizację prowadzenia działań ratowniczych 

przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.> 

3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Prezes Rady Ministrów, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek 

ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

4. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 

Minister właściwy do spraw transportu odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

5. Stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad może zajmować osoba, 

która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

6. Informację o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie 
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urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

8. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza 

zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw transportu, liczący co najmniej 3 

osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych 

kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę 

niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, 

oraz kompetencje kierownicze. 

9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

10. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 9, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

11. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

12. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 
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6) skład zespołu. 

13. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

15. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

16. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio ust. 5-14. 

Art.  20. 

Do zarządcy drogi należy w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o 

tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

3) pełnienie funkcji inwestora; 

[4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa 

drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2;] 

<4) utrzymanie części drogi, urządzeń drogi, budowli ziemnych, drogowych obiektów 

inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f 

pkt 2;> 

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych 

zadań na rzecz obronności kraju; 

7) koordynacja robót w pasie drogowym; 
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8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar 

pieniężnych; 

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; 

9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich 

oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które 

wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego; 

10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla 

ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 

17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w 

ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości; 

18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania 

drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa; 

19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których 

mowa w art. 39 ust. 7; 

20) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej. 

 

Art.  20aa. 

1. Zarządca drogi może ponadto planować i wykonywać oświetlenie przejść dla pieszych lub 

przejazdów dla [rowerzystów] <rowerów> na drogach publicznych na terenie zabudowy. 

2. Zarządca drogi finansuje prace, o których mowa w ust. 1. 
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<Art. 20ab. 

1. W ramach budowy drogi krajowej Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 176 i …), może, w porozumieniu z właściwym miejscowo wojewodą, 

budować drogę do obsługi drogowego przejścia granicznego. 

2. Budowa drogi do obsługi drogowego przejścia granicznego, o której mowa w ust. 1, 

jest finansowana przez właściwego miejscowo wojewodę. 

3. Po wybudowaniu drogi do obsługi drogowego przejścia granicznego, o której mowa w 

ust. 1, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje ją do 

użytkowania i utrzymywania wojewodzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295).> 

 

Art.  24j. 

1. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadza się: 

1) w ramach opracowywania na potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach karty 

informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, ich ewentualnego uzupełniania oraz gdy w toku postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyniknie potrzeba przedstawienia 

nowego wariantu drogi; 

2) przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem 

wykonywania robót; 

3) przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

drogi lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub przebudowy drogi; 

4) przed upływem 12 miesięcy od dnia oddania drogi do użytkowania. 

2. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, uwzględnia się w szczególności: 

1) położenie geograficzne oraz warunki geograficzne, klimatyczne i meteorologiczne; 

[2) lokalizację i rodzaj skrzyżowań;] 

<2) lokalizację i rodzaj skrzyżowań lub węzłów;> 

3) ograniczenia ruchu; 

4) funkcjonalność w ramach sieci drogowej; 
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5) dopuszczalną oraz projektową prędkość pojazdu; 

6) przekrój poprzeczny, w tym liczbę i szerokość pasów ruchu; 

7) plan sytuacyjny i profil podłużny; 

8) ograniczenia widoczności; 

9) dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego; 

10) skrzyżowania z liniami kolejowymi; 

11) projektowane przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony środowiska. 

3. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, uwzględnia się w szczególności: 

1) oznakowanie pionowe i poziome drogi, na podstawie projektu organizacji ruchu; 

[2) oświetlenie drogi i skrzyżowań;] 

<2) oświetlenie drogi i skrzyżowań lub węzłów;> 

3) urządzenia i obiekty w pasie drogowym; 

4) sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego, w tym roślinność; 

5) uczestników ruchu drogowego oraz ich potrzeby w zakresie bezpiecznych stref 

parkingowych; 

6) sposób dostosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do potrzeb uczestników 

ruchu drogowego. 

4. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3, uwzględnia się w szczególności: 

1) bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i widoczność w różnych warunkach 

pogodowych oraz porach dnia; 

2) widoczność oznakowania pionowego i poziomego drogi na podstawie wizji lokalnej w 

terenie; 

3) stan nawierzchni drogi. 

5. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4, uwzględnia się ocenę zachowań uczestników ruchu drogowego i wpływ tych 

zachowań na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

6. Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w ust. 3-

5, uwzględnia się w razie potrzeby kryteria stosowane przy przeprowadzaniu audytu na 

etapach wcześniejszych. 
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Rozdział  3 

[Skrzyżowania dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej oraz liniowymi 

urządzeniami technicznymi] 

 

< Krzyżowanie się dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej oraz 

liniowymi urządzeniami obcymi> 

 

[Art.  25. 

1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, 

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami 

bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, 

należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. 

2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi 

drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa 

i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca 

drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania. 

3. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania autostrady lub drogi 

ekspresowej z innymi drogami publicznymi, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w 

pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z 

funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy autostrady lub drogi 

ekspresowej. 

4. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 3, wraz z koniecznymi 

drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa 

i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca 

drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania.] 

 

<Art. 25. 

1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania lub węzła dróg 

różnej kategorii wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, 

znakami i sygnałami drogowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania lub węzła, należy do 

zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. 



- 68 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania lub węzła, o których mowa w ust. 1, 

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, znakami i 

sygnałami drogowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania lub węzła, ponosi zarządca drogi, 

który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania lub węzła. 

3. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania lub węzła 

autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami publicznymi wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, znakami i sygnałami drogowymi oraz 

urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanymi z funkcjonowaniem 

tego skrzyżowania lub węzła, należy do zarządcy autostrady lub drogi ekspresowej. 

4. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania lub węzła, o których mowa w ust. 3, 

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, znakami i 

sygnałami drogowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania lub węzła, ponosi zarządca drogi, 

który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania lub węzła. 

5. Budowa, przebudowa, remont, ochrona i utrzymanie wiaduktu w ciągu drogi 

publicznej nad inną drogą publiczną należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi 

wyższej kategorii. 

6. Koszt budowy lub przebudowy wiaduktu, o którym mowa w ust. 5, ponosi zarządca 

drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego wiaduktu. 

7. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na wiadukcie, o którym mowa w ust. 5, 

należy do zarządcy drogi, w ciągu której usytuowany jest ten wiadukt. 

8. Koszty odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na wiadukcie, o którym mowa w 

ust. 5, ponosi zarządca drogi, w ciągu której usytuowany jest ten wiadukt.> 

 

Art.  28. 

1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami 

kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami 

kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w 

przypadku ich braku - w odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei. 

2. Do zarządów kolei należy również: 

1) konserwacja znajdującej się nad skrajnią kolejową dolnej części konstrukcji wiaduktów 

drogowych, łącznie z urządzeniami zabezpieczającymi; 
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[2) budowa i utrzymanie urządzeń odwadniających wiadukty kolejowe nad drogami, łącznie z 

urządzeniami odprowadzającymi wodę poza koronę drogi; 

3) budowa skrzyżowań dróg z torami kolejowymi w różnych poziomach w razie budowy nowej 

lub zmiany trasy istniejącej linii kolejowej, zwiększenia ilości torów, elektryfikacji linii, 

zwiększenia szybkości lub częstotliwości ruchu pociągów.] 

<2) budowa i utrzymanie urządzeń odwadniających wiadukty kolejowe nad drogami, 

łącznie z urządzeniami odprowadzającymi wodę poza części drogi przeznaczone do 

ruchu i postoju pojazdów oraz pas dzielący; 

3) budowa wiaduktu lub tunelu w miejscu krzyżowania się drogi publicznej z torami 

kolejowymi w razie budowy nowej lub zmiany trasy istniejącej linii kolejowej, 

zwiększenia liczby torów, elektryfikacji linii, zwiększenia szybkości lub częstotliwości 

ruchu pociągów.> 

Art.  28a. 

[1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona torowiska tramwajowego 

umieszczonego w pasie drogowym należy do podmiotu zarządzającego torowiskiem 

tramwajowym.] 

<1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona torowiska tramwajowego, 

stanowiącego część drogi szynowej przeznaczonej wyłącznie do ruchu tramwajów 

albo ruchu tramwajów i innych pojazdów, usytuowanego w pasie drogowym należy 

do zarządcy tego torowiska.> 

2. Podmiot zarządzający torowiskiem tramwajowym, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia z 

zarządcą drogi warunki wykonania robót na terenie tego torowiska. 

 

Art.  29. 

1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości 

przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia 

zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas 

istniejących należy do zarządcy drogi. 

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas 

nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się 

miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę 
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zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, 

pouczenie o obowiązku: 

1) przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, 

b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym; 

2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu 

oraz projekt architektoniczno-budowlanego jest wymagany. 

3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę 

oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

[4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu 

lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.] 

<4. Ze względu na warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane lub zasady wiedzy technicznej w 

rozumieniu art. 5 ust. 1 tej ustawy zarządca drogi może odmówić wydania 

zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na 

lokalizację zjazdu na czas określony.> 

5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, 

jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. 

6. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie 

wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

7.  11  Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, za zgodą strony, na rzecz 

której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który 

wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. 

8.  12  Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

9.  13  Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 1, są podmiot, na 

rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać 

przeniesiona. 
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10. Z dniem przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot, na który została 

przeniesiona decyzja, wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której mowa 

w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

11.  14  Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1072), lub który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji, przejmuje prawa i 

obowiązki wynikające z decyzji, o której mowa w ust. 1, wydanej dla nieruchomości 

położonej w całości lub w części w przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana 

działalność objęta tą koncesją. 

12.  15  Podmiot, o którym mowa w ust. 11, występuje niezwłocznie z wnioskiem do 

właściwego organu o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz decyzji, o której mowa 

w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, w zakresie 

oznaczenia strony, na rzecz której decyzja została wydana. 

13.  16  Stroną postępowania, o którym mowa w ust. 12, jest wnioskodawca. 

 

Art.  32. 

[1. W przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą 

transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, o 

którym mowa w art. 28 ust. 1 - wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub 

urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, 

rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo 

konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub 

dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Koszty przyłączy do urządzeń liniowych w granicach pasa drogowego, z zastrzeżeniem ust. 

4, pokrywa w całości zarządca drogi, a poza tymi granicami właściciel lub użytkownik 

urządzeń. 

3. Koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym, wynikające z naruszenia lub 

konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego, w wysokości 

odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych właściwości 

użytkowych i parametrów technicznych, z zastrzeżeniem ust. 4, pokrywa zarządca drogi.] 

<1. Jeżeli budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej krzyżowania się z inną drogą 

transportu lądowego, z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, o 

którym mowa w art. 28 ust. 1, wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska 
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lub liniowym urządzeniem obcym powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń 

albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego 

stanu lub dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi. 

2. Koszty przyłączy do urządzeń obcych w granicach pasa drogowego pokrywa w całości 

zarządca drogi, a poza tymi granicami właściciel lub użytkownik urządzeń. 

3. Koszty przełożenia urządzeń obcych w pasie drogowym, wynikające z naruszenia lub 

konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia obcego, w wysokości 

odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych 

właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa zarządca drogi.> 

4. Jeżeli w wyniku uzgodnień zarządcy drogi z zainteresowaną stroną zostaną wprowadzone 

ulepszenia urządzeń, koszty tych ulepszeń pokrywa odpowiednio ich właściciel lub 

użytkownik. 

5. Przekazanie przez zarządcę drogi urządzeń, o których mowa w ust. 2-4, wykonanych w 

pasie drogowym, osobie uprawnionej następuje nieodpłatnie, na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

[Art.  33. 

Wykonanie skrzyżowań nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, o których mowa 

w art. 32 ust. 1, oraz linii kolejowych, powodujące naruszenie stanu istniejącej drogi lub 

konieczność dokonania zmian elementów drogi, należy do inwestora zlecającego budowę 

lub przebudowę tych obiektów.] 

< Art. 33. 

Wykonanie krzyżowań nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, o których 

mowa w art. 32 ust. 1, oraz linii kolejowych, powodujące naruszenie stanu istniejącej 

drogi lub konieczność dokonania zmian części drogi, należy do inwestora zlecającego 

budowę lub przebudowę tych obiektów.> 

 

[Art.  34. 

Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od 

innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a 

dla autostrad i dróg ekspresowych - co najmniej 2 m.] 
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< Art. 34a. 

Rozmiar pasa drogowego wynika z rozmiaru terenu niezbędnego do usytuowania drogi 

uwzględniającego konieczność zapewnienia widoczności lub stanowiącego rezerwę w 

celu zmiany jej parametrów użytkowych lub technicznych.> 

 

Art.  38. 

[1. Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką 

drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego 

i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotychczasowym 

stanie.] 

<1. Istniejące w pasie drogowym urządzenia obce, które nie powodują zagrożenia i 

utrudnień ruchu drogowego oraz nie zakłócają wykonywania zadań zarządcy drogi, 

mogą pozostać w dotychczasowym stanie.> 

2. Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń, o których mowa w ust. 1, 

wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty są objęte 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. 

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się 

jako wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Art.  39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

[1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;] 

<1) lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego;> 

2) włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 
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3) poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub w 

sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5) umieszczania reklam: 

a) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych; 

6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi; 

8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 

9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10) wypasania zwierząt gospodarskich; 

11) rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych 

oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz urządzeń służących do doprowadzania 

lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktów ładowania 

stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz 

urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z 

eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeństwa na to pozwalają. 

2. (uchylony). 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym [obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego] <urządzeń obcych> oraz reklam, może nastąpić wyłącznie 

za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji 

administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1) może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 
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spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z 

tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg; 

1a) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby; 

2) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich 

umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub 

zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 

przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a. 

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

[2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu 

lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.] 

<2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego 

urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia, o 

którym mowa w ust. 3.> 

3aa. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy lokalizacji w pasie 

drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, w decyzji tej określa się dodatkowo, czy w 

okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub remont odcinka 

drogi, którego dotyczy decyzja, o ile wynika to wprost z uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego, programu wieloletniego wydanego na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) lub planów, o 

których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 niniejszej ustawy. 
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3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 

65 dni od dnia złożenia wniosku, a w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w terminie 45 dni 

od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego organu - 

organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

3ba. Kary pieniężne nałożone przez organy, o których mowa w ust. 3b, są przekazywane na 

wyodrębnione rachunki bankowe tych organów. 

3bb. Środki z kar, o których mowa w ust. 3b, gromadzone na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych, o których mowa w ust. 3ba, są przekazywane w terminie 2 dni roboczych 

następujących po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek: 

1) Krajowego Funduszu Drogowego - w przypadku gdy kara nałożona została na zarządcę 

drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1; 

2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w przypadku gdy kara nałożona została na zarządcę 

drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 

podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

4. Utrzymanie [obiektów i] urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia [lub 

obiektu], o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

5a. Z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 

przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt 

tego przełożenia ponosi: 

1) zarządca drogi - w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych 

oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy: 
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a) upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 

b) na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej, 

c) infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo że 

zarządca drogi zawarł w decyzji, o której mowa w ust. 3, informację o planowanej w 

okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, którego dotyczy decyzja. 

6. Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w 

trakcie: 

1) budowy dróg publicznych; 

2) przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi 

zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. 

6a. (uchylony). 

6b. (uchylony). 

6c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 

zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne 

zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. Wniosek do ministra właściwego 

do spraw informatyzacji składa się najpóźniej na 3 miesiące przed dniem złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo przed dniem zgłoszenia 

przebudowy dróg. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

7. Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który 

zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki 

udostępnienia tego kanału. 

7a. W przypadku gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w art. 

19 ust. 3, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, o 
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której mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 

przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, w drodze umowy 

dzierżawy lub najmu. Przepisy ust. 7h i 7i stosuje się odpowiednio. 

7aa. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 7a, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego każda ze stron może zwrócić 

się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia tego kanału. 

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784) stosuje się odpowiednio. 

7ab. Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 

1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2) lokalizację kanału technologicznego; 

3) zakres udostępnienia kanału technologicznego; 

4) planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 

5) wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej uiszczania. 

7ac. Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego w 

przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale. 

7ad. Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

7b. (uchylony). 

7c. (uchylony). 

7d. (uchylony). 

7e. (uchylony). 

7f. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

7g. Za udostępnienie kanału technologicznego lub jego części pobiera się opłatę. 

7h. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby metrów 

bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za udostępnienie 1 mb 

kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego udostępnienia, przy czym za 

udostępnienie kanału technologicznego na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego. 

7i. Stawki opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego za każdy rok jego 

udostępniania nie mogą przekroczyć: 
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1) 7,00 zł - w przypadku rury osłonowej; 

2) 5,50 zł - w przypadku rury światłowodowej; 

3) 1,00 zł - w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur. 

7j. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego, za pierwszy rok jego udostępniania, 

uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udostępnieniu kanału 

technologicznego stała się ostateczna, a za lata następne - w terminie do dnia 15 stycznia 

każdego roku, z góry za dany rok. 

7k. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału 

technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek 

opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za 

częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom 

uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie 

kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności 

w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub w trybie określonym w 

ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi. 

9.  Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, za zgodą strony, na rzecz 

której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który 

wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. 

10.  Do decyzji, o której mowa w ust. 9, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

11.  Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 3, są podmiot, na 

rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać 

przeniesiona. 

12. Z dniem przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 3, podmiot, na który została 

przeniesiona decyzja, wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której mowa 

w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 3. 
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13.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 40e ust. 1. 

14.  Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, lub który wstąpił w prawa i 

obowiązki wynikające z tej koncesji, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o 

której mowa w ust. 3, wydanej dla nieruchomości położonej w całości lub w części w 

przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana działalność objęta tą koncesją. 

15. Podmiot, o którym mowa w ust. 14, występuje niezwłocznie z wnioskiem do właściwego 

organu o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 3, w zakresie oznaczenia strony, na rzecz 

której decyzja została wydana. 

16.  24  Stroną postępowania, o którym mowa w ust. 15, jest wnioskodawca. 

 

Art.  40. 

Zezwolenie i opłata za zajęcie pasa drogowego. Kara pieniężna] 

1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze 

decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, 

o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

[2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;] 

<2) umieszczania w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych; 

3) umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych innych, niż wymienione w pkt 2, 

oraz reklam;> 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-

3. 

2a. W przypadku robót budowlanych prowadzonych w ramach koordynacji robót 

budowlanych, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dwóch lub więcej zajmujących pas drogowy 

może złożyć do zarządcy drogi wspólny wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, a zarządca drogi może wydać decyzję 
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administracyjną o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, w której określi prawa i 

obowiązki każdego z zajmujących pas drogowy. 

2b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 1, w 

odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej i decyzji, o której mowa w ust. 2a, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku 

takiego organu - organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, 

na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2c. Do kar, o których mowa w ust. 2b, przepisy art. 39 ust. 3ba-3d stosuje się odpowiednio. 

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 

4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty 

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym 

zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie 

pasa drogowego przez 1 dzień. 

[5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy 

rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w 

pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok 

opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.] 

<5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się 

jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez 

rzut poziomy liniowego urządzenia obcego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa 

drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia liniowego urządzenia obcego w 

pasie drogowym, przy czym za umieszczenie liniowego urządzenia obcego w pasie 

drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok 

opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia liniowego 

urządzenia obcego w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.> 

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez [rzut 

poziomy obiektu budowlanego] <rzut poziomy urządzenia obcego innego, niż 
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wymienione w ust. 2 pkt 2”,> albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa 

drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

6a. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie 

drogowym tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których mowa w 

art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz znaków 

informujących o formie ochrony zabytków. 

6b. Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa w ust. 6, powiększa się, od dnia 

wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, o wysokość opłaty reklamowej, o 

której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401). 

6c. Od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji 

kablowej nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 5. 

6d. Do decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ust. 1, dotyczącej zajęcia pasa 

drogowego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w zakresie ustanowionej w 

tej decyzji wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli decyzja dotyczy obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, przepisu art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 

2052) nie stosuje się. 

7. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem 

przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki 

opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień 

zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może 

przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 

0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 

5, nie może przekroczyć 20 zł. 

8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, 

których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za 

zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą 

przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której 

mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, 
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nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka 

opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł. 

9. Przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się: 

1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; 

[2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;] 

<2) zajętą część drogi;> 

3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego; 

[5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.] 

<5) rodzaj urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym.> 

10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa 

drogowego zajętej przez [rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia] <rzut 

poziomy liniowego urządzenia obcego lub innego urządzenia obcego> mniejszej niż 1 

m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy 

zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W sytuacji, o 

której mowa w ust. 2a, opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do 

planowanego okresu zajęcia pasa drogowego przez każdego z zajmujących pas drogowy, 

wskazanego przez nich we wspólnym wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego. Ustalając opłatę, właściwy zarządca drogi uwzględnia także ustalenia 

umowy, o której mowa w art. 50a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 50a ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 

1038) i art. 59a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038). 

12. Za zajęcie pasa drogowego: 

1) bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a 

lub 2c, 

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w 

umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c, 

3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, o której 

mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c 
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- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 

10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6. 

13. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, 

wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem ust. 13a. 

13a. Opłatę roczną, o której mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym uiszcza się w terminie określonym w ust. 13, a za lata następne w terminie do 

dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. 

[14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a 

znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty 

niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i 

powierzchnię zajętego pasa drogowego.] 

<14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzenia 

obcego znajdującego się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący 

roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim 

określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.> 

14a. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa 

drogowego, o którym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywrócenia do stanu 

poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4. 

14aa. Do decyzji, o której mowa w ust. 14a, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

14b. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy 

drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca 

drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z ust. 12. 

15. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i 

przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. 

15a.  Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, za zgodą strony, na rzecz 

której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który 

wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. 
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15b.  Do decyzji, o której mowa w ust. 15a, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

15c.  Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 1, są podmiot, na 

rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać 

przeniesiona. 

15d.  Przepisów ust. 15a-15c nie stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 40e ust. 1. 

15e.  30  W przypadku przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 1, obowiązek uiszczenia 

opłaty, o której mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim nie została uiszczona, ciąży na 

podmiocie, na który została przeniesiona decyzja. 

16. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki niezbędne do udzielania 

zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na cele, o których mowa w ust. 2, mając na 

względzie bezpieczeństwo użytkowania i ochronę dróg. 

 

Art.  41. 

1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem 

określonym w art. 41b ust. 1. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t: 

1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku, 

2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki 

- zwanego dalej "zakazem". 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2: 

1) pkt 1 - wprowadza właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego; 

2) pkt 2 - ustanawia właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały. 

4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich 

odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni 

jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t, spełniających co najmniej jedną z 

następujących przesłanek: 

1) droga lub jej odcinek przebiega przez obszar, na którym znajduje się: 
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a) forma ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lub 5 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub graniczy z takim obszarem, 

b) wyjście: 

– ze żłobka lub klubu dziecięcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i 952), lub 

– z przedszkola w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), lub 

– ze szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, do 

której uczęszczają dzieci w wieku do lat 15, lub 

– z placówki opiekuńczo-wychowawczej, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006), do której uczęszczają dzieci w wieku do lat 15, 

c) zabytek nieruchomy objęty formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt 1 lub 1a 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2021 r. poz. 710 i 954), lub graniczy z takim obszarem; 

2) droga lub jej odcinek przebiega przez teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej 

określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 

braku - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

3) droga lub jej odcinek przebiega przez uzdrowisko albo obszar ochrony uzdrowiskowej w 

rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97) lub graniczy z 

takim uzdrowiskiem albo obszarem ochrony uzdrowiskowej; 

4) 33  droga lub jej odcinek przebiega przez obszar górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub graniczy z takim 

obszarem; 

5) droga lub jej odcinek przebiega przez teren zagrożony ruchami masowymi ziemi, o którym 

mowa w art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), lub teren, na którym występują te ruchy; 

6) droga lub jej odcinek przebiega przy obiekcie budowlanym, dla którego wstrząsy lub 

drgania wynikające z ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

napędowej powyżej 8 t mogą powodować uszkodzenie tego obiektu; 

7) droga lub jej odcinek graniczy: 
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a) z obszarem, na którym znajduje się szpital w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), 

b) ze strefą ochronną Pomnika Zagłady, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120). 

5. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne także na drogach publicznych 

lub ich odcinkach, które: 

[1) nie posiadają chodnika, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych lub przejścia dla pieszych 

wyposażonego w sygnalizację świetlną oraz] 

<1) nie posiadają drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, wiaduktu lub tunelu 

dla pieszych albo pieszych i rowerów lub przejścia dla pieszych z sygnalizacją 

świetlną oraz > 

2) przebiegają przez obszar, na którym znajduje się wyjście z obiektu wymienionego w ust. 4 

pkt 1 lit. b. 

6. Zakaz może być wprowadzony albo ustanowiony wyłącznie na drodze publicznej lub jej 

odcinku, które spełniają wymagania określone w ust. 4 albo 5. 

7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na: 

1) drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia 

oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania; 

2) drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej; 

3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez 

prezydentów miast na prawach powiatu. 

8. Zakazu nie stosuje się do: 

1) autobusów; 

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji 

skutków klęsk żywiołowych; 

3) pojazdów zarządców dróg publicznych oraz podmiotów wykonujących obowiązki zarządcy 

drogi na jego rzecz z zakresu utrzymania dróg; 

4) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę 
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Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych 

służb lub podmiotów; 

5) pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych; 

6) pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podmiotów 

wykonujących na jego rzecz zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784). 

9. Zarządca drogi, z zachowaniem zasad niedyskryminacji, może zwolnić z obowiązku 

przestrzegania zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, innych użytkowników drogi lub 

inne rodzaje pojazdów niż wymienione w ust. 8. Informację o zwolnieniu z obowiązku 

przestrzegania zakazu umieszcza się na znaku drogowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

10. Strefa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może obejmować wyłącznie drogi publiczne lub ich 

odcinki spełniające wymagania, o których mowa w ust. 4 albo 5. 

11. Ustanowienie strefy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wymaga uzyskania zgody organów 

zarządzających drogami i ruchem na drogach publicznych lub ich odcinkach, które mają 

znajdować się w tej strefie. 

12. Organy, o których mowa w ust. 11, uzgadniają projekt uchwały, o której mowa w ust. 3 

pkt 2, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu uchwały. Niezajęcie przez organ 

stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały. 

13. Uchwała, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest aktem prawa miejscowego i określa: 

1) drogi publiczne lub ich odcinki objęte strefą, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz granice tej 

strefy; 

2) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów poruszających się po drogach 

publicznych lub ich odcinkach objętych strefą, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

14. Rada gminy (miasta) może określić w uchwale, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wyjątki od 

stosowania zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w odniesieniu do użytkowników drogi 

lub rodzajów pojazdów innych niż wymienione w ust. 8, z zachowaniem zasad 

niedyskryminacji i przejrzystości. 

15. Granicę strefy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza się znakiem drogowym 

wskazującym dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów, które mogą 

poruszać się po drogach publicznych lub ich odcinkach objętych strefą. 
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Art.  42. 

[1. Zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii 

energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, 

poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i 

zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie urządzenia 

liniowego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 może nastąpić za zgodą zarządcy 

drogi, którą zarządca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 

lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

3. Urządzenia liniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane: 

1) na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - na skarpach nasypów 

drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów 

przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości - na krawędzi korony 

drogi, 

2) na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych - w pasie drogowym poza 

koroną drogi 

- na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą. Przepis art. 38 ust. 3 

stosuje się odpowiednio.] 

<1. Zabrania się umieszczania nadziemnych liniowych urządzeń obcych, wzdłuż pasów 

drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i 

zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie 

nadziemnego liniowego urządzenia obcego w odległości mniejszej niż określona w 

ust. 1 może nastąpić za zgodą zarządcy drogi, którą zarządca drogi wydaje 

inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo 

wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane na: 

1) obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ‒ na skarpach nasypów 

drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów 

przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości ‒ poza częściami 

drogi przeznaczonymi do ruchu i postoju pojazdów oraz pasem dzielącym, 



- 90 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

2) terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych ‒ w pasie drogowym poza 

częściami drogi przeznaczonymi do ruchu i postoju pojazdów oraz pasem dzielącym 

‒ na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą. Przepis art. 38 ust. 3 

stosuje się odpowiednio.> 

4. Zarządca drogi wydaje zgodę, o której mowa w ust. 3, przed uzyskaniem przez inwestora 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych. 

5. Zgody, o których mowa w ust. 2 i 4, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz 

zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 

Art.  42a. 

[1. Widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w 

pasie drogowym lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, o której mowa w art. 43 

ust. 1, musi spełniać wymagania określone w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 3.] 

<1. Widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, 

umieszczona w pasie drogowym lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, o 

której mowa w art. 43 ust. 1, musi spełniać wymagania określone w ust. 2.> 

2. W przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej: 

1) niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów; 

2) niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno 

wyświetlanymi informacjami; 

3) minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund. 

[3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną 

luminancję powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej 

światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy, 

mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Przepisów wydanych na podstawie ust. 3 nie stosuje się do umieszczania w pasie 

drogowym lub w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni, o których mowa w art. 43 

ust. 1, widocznych z jezdni przez kierującego pojazdem szyldów w rozumieniu art. 2 pkt 

16d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o 

ile pole powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na danej tablicy lub 
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urządzeniu reklamowym emitującym światło jest mniejsze niż 2 m2, a najdłuższy bok nie 

jest dłuższy niż 3 m.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 

2022 r. poz. 88) 

Art.  29. 

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30, budowa: 

1)wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a 

budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych 

inwestora; 

2) sieci: 

a)elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV. 

b)wodociągowych, 

c)kanalizacyjnych, 

d)cieplnych, 

e)gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa; 

3)wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

4)obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na 

terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej; 

5)oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 

6)zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; 

7)tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych 

do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale 
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nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w 

zgłoszeniu; 

8)pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 

akwenu, do 2,50 m; 

9)instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

10)kanalizacji kablowej; 

11)zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12)obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów; 

13)obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 

m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

14)wolno stojących: 

a)parterowych budynków gospodarczych, 

b)garaży, 

c)wiat 

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

15)przydomowych: 

a)ganków, 

b)oranżerii (ogrodów zimowych) 

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy: 

a)do 35 m2, 

b)powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 

m i wysięgu wsporników do 2 m 

- przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 

m2 powierzchni działki; 
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17)parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

18)gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o 

powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej 

powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na 

gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

19)stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, 

sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

20)boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

21)ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; 

22)przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2; 

23)przyłączy: 

a)elektroenergetycznych, 

b)wodociągowych, 

c)kanalizacyjnych, 

d)gazowych, 

e)cieplnych, 

f)telekomunikacyjnych 

- z zastrzeżeniem art. 29a; 

24)kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595), w pasie drogowym w ramach 

przebudowy drogi; 

25)stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093), z 

wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu 

art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

26)niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem; 

27)podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

28)obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

29)obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 
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a)płyt do składowania obornika, 

b)szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, 

c)naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej 

niż 7 m, 

d)silosów na kiszonkę; 

30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3; 

31) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i 

nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w 

całości na gruntach rolnych. 

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

budowa: 

1)obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości 

konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b)suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 

2)wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się 

budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym 

łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 

powierzchni działki; 

3)wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych 

obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

4)altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073); 

5) wiat przystankowych i peronowych; 

6)parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

7)stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z 

wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

8)gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości 

konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni 

nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni 
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terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach 

leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

9)wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

10) parkometrów z własnym zasilaniem; 

11)zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12)przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2; 

13)przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2; 

14)obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych; 

15)opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień 

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód 

wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

16)pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

17)telekomunikacyjnych linii kablowych; 

18)urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a)posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 

b)punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c)piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

19)obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach 

publicznych; 

20)ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m; 

21)obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych 

przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach 

geodezyjnych; 

22)tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 

niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach 

przeznaczonych na ten cel; 

23)znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

24)poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, 

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów 



- 96 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra 

Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk 

polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki; 

25)obudowy ujęć wód podziemnych; 

26)punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

27)urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, 

konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia: 

a)służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych, 

b)służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

c)o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych; 

28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów 

przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju 

usług o wysokości do 3 m włącznie; 

29)obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi 

sieciami: 

a)elektroenergetycznymi, 

b)wodociągowymi, 

c)kanalizacji sanitarnej, 

d)cieplnymi 

- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony 

Narodowej; 

30)naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania 

paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3; 

31)przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

32)stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości 

nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. 

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 
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1)przebudowie: 

a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu 

poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

b)obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30, 

c)sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a 

i e, 

d)dróg, torów i urządzeń kolejowych, 

e)polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m, 

f)instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2021 r. poz. 610, 1093 i 1873); 

2)remoncie: 

a)budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b)budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w 

zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; 

3)instalowaniu: 

a)na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości powyżej 3 m, 

b)krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego, 

c)tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym, 

d)wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, 

e)mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)przebudowie: 
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a)budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród 

zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 

b)obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2, 

c)polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 

d)urządzeń budowlanych; 

2)remoncie: 

a)obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: 

–budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, 

–budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród 

zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, 

b)urządzeń budowlanych; 

3)instalowaniu: 

a)na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m, 

b)krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, 

c)pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się 

obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej 

"uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz 

zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 

d)wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji 

gazowych; 

4)utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. 

5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub 

robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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<5a. Jeżeli wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1‒4, wymaga 

uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o której 

mowa w art. 9, inwestor występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę.> 

6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19. 

7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane: 

1)przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o 

pozwoleniu na budowę, 

2)na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia 

- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 

polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów 

antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 

podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659 i 1079) 

 

Art.  2. 

1. Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji państwowej 

właściwym w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad działającym przy 

pomocy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przepis ten nie narusza 
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uprawnień ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określonych przepisami prawa budowlanego. 

[2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy 

techniczno-budowlane dotyczące autostrad, uwzględniając w szczególności warunki 

projektowania i budowy autostrad, ich połączeń z innymi drogami, wyposażenia 

technicznego autostrad, nośności i stateczności budowli ziemnych oraz konstrukcji 

nawierzchni autostrad, bezpieczeństwa użytkowania, a także ochrony środowiska.] 

 

Art.  63b. 

1. Spółka jest obowiązana do utrzymania, przebudowy, remontu i ochrony autostrady wraz z 

nawierzchnią drogową i obiektami mostowymi w jej pasie drogowym oraz [urządzeniami 

bezpieczeństwa i organizacji ruchu] <znakami drogowymi, sygnałami drogowymi i 

urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego>, związanymi z funkcjonowaniem tej 

autostrady, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Utrzymanie wchodzących w skład pasa drogowego autostrady przejazdów z 

przecinającymi ją drogami i innymi liniami komunikacyjnymi w części drogowej i 

mostowej obejmującej skarpy nasypów i wykopów, [urządzenia odwadniające] 

<urządzenia do odwodnienia>, nawierzchnie, torowiska, [chodniki] <drogi dla 

pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów>, pobocza, poręcze oraz 

[urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu] < znaki drogowe, sygnały drogowe i 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego>  należy do zarządców właściwych dla 

tych dróg lub linii komunikacyjnych, w których ciągu są one zlokalizowane. 

 

 

U S T A W A   z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1297) 

Art.  3. 

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych 

gminy. 

2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności: 
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1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na 

terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 

jednostek organizacyjnych; 

2)  zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 

gminami, lub wspólnych ze związkiem metropolitalnym: 

a)  instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, o 

których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty, 

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich 

części, 

d) szaletów publicznych; 

3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych 

podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

5) zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpady; 

6)  tworzą w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie co 

najmniej odpadów komunalnych wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych z gospodarstw domowych; 

6a)  mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami; 

6b)  zapewniają zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 

odpadami; 
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7)  (uchylony); 

8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informacje o: 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej 

gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres 

podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

c)  osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie 

umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym 

poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania 

odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, 

zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: 

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy 

wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich 

przyjmowania, 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), zawierające: 

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, 

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej 

gminy, 
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f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w 

gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze 

gminy są położone gospodarstwa rolne; 

10) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: 

zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń uprzątniętych [z chodników] < z dróg dla pieszych>  przez właścicieli 

nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach ustawionych na chodniku; 

12) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach 

publicznych bez względu na kategorię tych dróg; 

13) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych; 

14) zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

zwierząt; 

15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich 

części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie; 

16) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt. 

2a.  W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, 

określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa 

miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. 

2b.  Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami, 

lub wspólnie ze związkiem metropolitalnym. 

2c. Gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania. 

2d.  Gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym 

podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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informacje, o których mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, oraz korzysta ze zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6k ust. 4a, a 

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przewiduje zwolnienie w 

całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

3. Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci 

elektronicznej, ewidencję: 

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania 

się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 

kanalizacyjnej; 

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 

obowiązków wynikających z ustawy. 

4.  Rada gminy lub zgromadzenie związku metropolitalnego może postanowić o zapewnieniu 

budowy, rozbudowy, modernizacji, utrzymaniu i eksploatacji własnej lub wspólnej z inną 

gminą lub gminami, lub wspólnej ze związkiem metropolitalnym instalacji do 

przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami i zasadą bliskości, jeżeli na lokalnym 

rynku brak jest takich instalacji lub istniejące instalacje mają niewystarczające moce 

przerobowe. 

Art.  5. 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i 

porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o 

której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako 

część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
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wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w 

przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 

obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię 

ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 

3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1; 

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 

[4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 

służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel 

nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony 

płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;] 

<4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych 

położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną 

część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy 

granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 

pojazdów samochodowych;> 

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 

1a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są przekazywane przez właścicieli 

nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w 

art. 9b ust. 2. 

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do 

wykonawcy robót budowlanych. 

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych 

krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, 

znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących 

te torowiska. 
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4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu 

drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego 

przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i 

porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

[2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez 

właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej; 

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli 

zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na 

takim chodniku.] 

<2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z dróg dla 

pieszych przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej; 

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla 

pieszych, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania 

pojazdów samochodowych na takiej drodze dla pieszych.> 

5.  Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 

należą do gminy. [Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu 

postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i 

pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego 

przeznaczonych, umieszczonych na tym chodniku, utrzymanie tych pojemników w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.] < Do 

obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu 

postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takiej drodze dla pieszych, 

oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach 

do tego przeznaczonych, umieszczonych na tej drodze dla pieszych, utrzymanie tych 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz 

utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów.> 
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6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta. 

7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. 

8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b. 

9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41). 

 

Art.  6a. 

1. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, przejąć od 

właścicieli nieruchomości wszystkie albo wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4. 

2. Przejmując obowiązki, rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli 

nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe 

pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju nieczystości ciekłych oraz 

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń [z chodników] < z dróg dla 

pieszych> położonych wzdłuż nieruchomości. Wysokość opłaty jest uzależniona od 

faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania 

systemu zagospodarowywania nieczystości ciekłych oraz uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń [z chodników] < z dróg dla pieszych> położonych wzdłuż 

nieruchomości. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

988 i 1002 

Art.  2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla 

pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym 

się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, 
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ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy 

wierzchem lub pędzenia zwierząt;] 

<1) droga – drogę w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32, 655, 1261 i …);> 

1a) droga publiczna - drogę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych [(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655)]; 

[1b) droga wewnętrzna - drogę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych;] 

<1b) droga wewnętrzna – drogę wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 11 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;> 

[2) droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, 

klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli 

długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;] 

<2a) droga o nawierzchni gruntowej – drogę z jezdnią o nawierzchni z gruntu 

rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której 

wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub 

pochodzącego z recyklingu; 

2b) droga o nawierzchni twardej – drogę niebędącą drogą o nawierzchni gruntowej;> 

[3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na 

której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą 

rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep; 

4) droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu 

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca;] 

<3) autostrada – autostradę w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną 

tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na 

równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h, w 

tym również w razie ciągnięcia przyczep; 

4) droga ekspresowa – drogę ekspresową w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami 
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drogowymi, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

czterokołowca;> 

<4a) droga dla pieszych – drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób 

poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia 

innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów; 

4b) droga dla pieszych i rowerów – drogę lub część drogi, oznaczoną odpowiednimi 

znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu pieszych, osób poruszających się przy 

użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych i 

urządzeń transportu osobistego;> 

[5) droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną 

odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg 

lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego;] 

<5) droga dla rowerów – drogę lub część drogi niebędącą jezdnią, oznaczoną 

odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu rowerów, hulajnóg 

elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy 

użyciu urządzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach 

przewidzianych w ustawie;> 

5a) pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym 

kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

5b) śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub 

wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku 

jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; 

[6) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk 

wydzielonych z jezdni;] 

<6) jezdnia – jezdnię w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych;> 

7) pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu 

pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi; 

[8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych 

lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 

9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 
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10) skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie 

lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia 

lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi 

twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy 

drodze lub z drogą wewnętrzną;] 

<8) pobocze – część drogi usytuowaną przy jezdni, która może być przeznaczona do 

ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub 

pędzenia zwierząt; 

9) chodnik – część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób 

poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch; 

10) skrzyżowanie – część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w 

jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o 

nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną;> 

10a) szkoda istotna - szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub 

kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z 

otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa 

w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328 

oraz z 2022 r. poz. 655); 

[11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska 

przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi;] 

<11) przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, 

przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną 

odpowiednimi znakami drogowymi;> 

<11a) przejście sugerowane – nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce 

umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez 

pieszych, niebędące przejściem dla pieszych;> 

[12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do 

przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;] 
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<12) przejazd dla rowerów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do 

przekraczania tych części drogi przez osoby kierujące rowerami, hulajnogami 

elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy 

użyciu urządzenia wspomagającego ruch, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi;> 

13) przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone 

odpowiednimi znakami drogowymi; 

[14) tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;] 

<14) tunel ‒ budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi przez lub pod 

przeszkodą, oznaczoną odpowiednimi znakami;> 

15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi; 

16) strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym 

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są 

odpowiednimi znakami drogowymi; 

16a) strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i 

wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi; 

17) uczestnik ruchu - pieszego, osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na 

pojeździe znajdującym się na drodze; 

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub 

czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę 

prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, 

urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, 

podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w 

wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej; 

18a) urządzenie wspomagające ruch - urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, 

przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni; 

19) kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub 

dowódcę; 

20) kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która 

prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w 

stadzie; 

21) kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem; 
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21a) profil kandydata na kierowcę - profil kandydata na kierowcę w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 

1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655); 

21b) profil kierowcy zawodowego - profil kierowcy zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu 

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w 

stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić 

kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego - 

do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy 

użyciu urządzenia wspomagającego ruch - do zatrzymania się, zmiany kierunku albo 

istotnej zmiany prędkości; 

24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez 

uprawnioną osobę; 

25) niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w 

warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu; 

26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 

poruszającego się w przeciwnym kierunku; 

27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika 

ruchu lub przeszkody; 

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 

poruszającego się w tym samym kierunku; 

29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub 

przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde 

unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów; 

30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów 

ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub 

urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch; 

32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu 

szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu 

osobistego i wózka inwalidzkiego; 
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33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z 

prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; 

34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 

25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 

35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z 

naczepą; 

35a) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z 

ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem 

lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach niniejszej 

ustawy; 

35b) ładunek niepodzielny - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych 

ładunków; 

35c) pilot - osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; 

36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania 

specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania 

specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy 

związane z wykonywaniem tej funkcji; 

37) pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w sposób 

szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne 

Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Służbę Celno-

Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i 

Służbę Więzienną; 

38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich 

świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z 

włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy 

jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane 

wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego; 
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39) pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do 

rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd 

wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; 

41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 

osób łącznie z kierowcą; 

41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy 

pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z 

napisem barwy czarnej "autobus szkolny"; 

42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony 

konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą; 

42a) ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie 

do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy; 

42b) czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z 

wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie 

przekracza: 

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, 

b) w przypadku przewozu osób 400 kg; 

42c) czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i 

konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

43) taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony 

do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu 

podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie: 

a) taksometru albo 

b) aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209); 

44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości 

nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac 

rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do 

ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; 
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45) motocykl - pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym 

wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu 

kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo 

L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów 

dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z 

późn. zm.); 

46) motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności 

skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 

kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

47) rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej 

tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały 

pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o 

znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się 

stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; 

47a) wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób 

lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być 

wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany 

prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 

250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 

prędkości 25 km/h; 

47b) hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez 

siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez 

kierującego znajdującego się na tym pojeździe; 

47c) urządzenie transportu osobistego - pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem 

hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do 

poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe; 

48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby 

niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja 

ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego; 

49) zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; 

nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania; 
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49a) kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego 

konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz 

przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach 

prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych; 

50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; 

51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg; 

52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten 

pojazd; 

53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, 

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego; 

54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami 

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do 

poruszania się po drodze; 

55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim 

rzeczy i osób; 

56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, 

która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu; 

57) nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi; 

58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta; 

59) urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na 

statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania 

obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami; 

60) kategoria pojazdu - klasyfikację pojazdu według wymagań homologacyjnych; 

61) maksymalna masa całkowita - największą masę pojazdu obciążonego osobami i 

ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu; 

62) nowy pojazd - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany; 

63) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację 

Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

64) pojazd kompletny - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych nie wymaga kompletacji; 

65) pojazd marki "SAM" - pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub 

ramy, konstrukcji własnej; 
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66) pojazd produkowany w małych seriach - pojazd produkowany w limitowanej liczbie, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 3; 

67) pojazd niekompletny - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych powinien przejść co najmniej jeden etap 

kompletacji; 

68) pojazd skompletowany - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej jednego etapu 

kompletacji; 

69) pojazd z końcowej partii produkcji - pojazd będący częścią zapasów producenta, który nie 

spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę do 

wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu 

pojazdu, a świadectwo to utraciło ważność; 

70) przedmiot wyposażenia lub część - rozumie się przez to układ, oddzielny zespół 

techniczny lub część, podlegające wymaganiom technicznym określonym w dziale III, 

rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych lub 

regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania w pojeździe; 

71) świadectwo homologacji typu - świadectwo homologacji typu EKG ONZ, świadectwo 

homologacji typu pojazdu, świadectwo homologacji typu WE; 

72) świadectwo homologacji typu EKG ONZ - dokument wydany przez właściwy organ 

państwa - strony Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych 

dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych 

pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych 

wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 1135 i 

1136), zwanego dalej "Porozumieniem", stwierdzający, że typ przedmiotu wyposażenia 

lub części spełnia wymagania procedury homologacji typu EKG ONZ określone w 

regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(EKG ONZ) stanowiących załączniki do tego Porozumienia; 

73) świadectwo homologacji typu pojazdu - dokument wydany przez właściwy organ 

Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że typ pojazdu spełnia wymagania procedury 

homologacji typu pojazdu; 

74) świadectwo homologacji typu WE - dokument wydany przez właściwy organ państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że typ pojazdu, typ przedmiotu jego 

wyposażenia lub części, spełnia wymagania procedury homologacji typu WE; 
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75) typ przedmiotu wyposażenia lub części - oznaczenie przedmiotów wyposażenia lub 

części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od siebie pod 

względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub 

ochronę środowiska, jeżeli wymagania określone w przepisach UE dotyczących badań 

homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie stanowią inaczej; 

76) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - dokument wydany przez 

właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że pojazd 

spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne procedury dopuszczenia 

indywidualnego WE pojazdu; 

77) świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu 

do zasilania gazem - dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej 

stwierdzający, że sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 

zasilania gazem oraz elementy tej instalacji spełniają wymagania procedury homologacji 

sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

78) typ pojazdu - oznaczenie pojazdów jednej kategorii pojazdu, które nie różnią się od siebie 

pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

70zm ust. 1 pkt 5; 

79) wprowadzenie do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne przekazanie pojazdu, przedmiotu 

wyposażenia lub części po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

użytkownikowi; 

80) wariant pojazdu - oznaczenie pojazdów jednego typu, które nie różnią się od siebie co 

najmniej pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 

81) wersja pojazdu - oznaczenie pojazdów jednego wariantu, o kompletacji określonej w 

opisie technicznym typu pojazdu w świadectwie homologacji typu pojazdu albo 

świadectwie homologacji typu WE pojazdu; 

82) tramwaj - pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią 

elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

83) trolejbus - autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej; 

84) blokada alkoholowa - urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika 

pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w 

wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 
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85) kalibracja blokady alkoholowej - ogół czynności służących wzorcowaniu blokady 

alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie 

wymagania, o którym mowa w pkt 84; 

86) niezgodność - rozbieżność między danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji 

pojazdów, centralnej ewidencji kierowców albo centralnej ewidencji posiadaczy kart 

parkingowych a stanem prawnym ustalonym na podstawie dostępnych danych lub stanem 

faktycznym; 

87) salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów - osobę fizyczną, 

osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

prowadzące sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów w lokalu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i autoryzowane przez producenta pojazdów 

samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Dotyczy to także sprzedaży w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

bezpośrednio prowadzonej przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub 

motorowerów. 

Art.  7. 

1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje. 

[2. Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności 

konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów 

międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w 

ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania. 

3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości 

znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na 

drogach.] 

<3a. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wzory, znaczenia i zakresy obowiązywania znaków i sygnałów drogowych w ruchu 

drogowym, 
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2) wzory lub rodzaje i zakresy stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

3) warunki, jakim powinny odpowiadać znaki i sygnalizatory drogowe oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

4) podstawowe warunki sytuowania znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym 

– uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych oraz czytelność i zrozumiałość 

znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, a także 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3b. Minister właściwy do spraw transportu może wydawać, rozpowszechniać lub 

rekomendować wzorce i standardy dotyczące szczegółowych warunków sytuowania 

znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w pasie drogowym, w formie opracowań, na zasadach określonych w art. 

17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.> 

 

Art.  8. 

1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem 

samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków 

drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami [o 

których mowa w art. 7 ust. 2] < o których mowa w art. 7 ust. 3a >. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do: 

1) kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą 

parkingową; 

2) kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, 

przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania 

się, pozostającą pod opieką takiej placówki. 

3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd 

nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób 

eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i 

daty ważności. 

3a. Kartę parkingową wydaje się: 

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania 

się; 
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2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone 

możliwości samodzielnego poruszania się; 

3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 

mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po 

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558), na 

podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: 

1) orzeczenia o niepełnosprawności, 

2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień 

- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

5. Kartę parkingową placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje za opłatą i po 

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez 

wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób 

niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę. 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. Kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, na okres ważności 

orzeczenia, o którym mowa w ust. 4, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, o 

której mowa w ust. 3a pkt 3 na okres 3 lat. 

5d. W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się, podmiot zarządzający placówką, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 jest 

zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał. 

5e. Karta parkingowa traci ważność: 

1) po upływie terminu ważności karty; 

2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę; 

3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał; 
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4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę; 

5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę. 

5f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje, z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25 i 872), wyboru producenta 

blankietów kart parkingowych. 

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi 

w kartę parkingową wydaną za granicą. 

6a. Opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego 

do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

6b. Opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych osobom, o których mowa w ust. 3a pkt 1 i 2 

oraz placówkom, o których mowa w ust. 3a pkt 3, uwzględniając w szczególności 

zapewnienie jednolitej procedury wydawania kart parkingowych oraz konieczność 

technicznego zabezpieczenia karty w sposób gwarantujący jej autentyczność oraz 

ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach 

europejskich, w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i 

przywilejów w ruchu drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego; 

2) zasady nadawania numerów wydawanym kartom parkingowym, uwzględniając w 

szczególności konieczność stworzenia sprawnego systemu wydawania, ewidencjonowania 

i kontroli prawidłowości wykorzystywania kart oraz fakt, że w przypadku kart, o których 

mowa w ust. 3a pkt 3 częścią składową numeru karty jest numer rejestracyjny pojazdu; 

3) tryb postępowania w sprawie zwrotu karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie 

jednolitej procedury zwrotu kart parkingowych; 

4) wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, mając na uwadze zapewnienie jednolitej 

formy składanych wniosków. 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w 

drodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub 
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edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania 

się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie 

wydawania karty właściwym placówkom. 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane z jej 

produkcją i dystrybucją; 

2) warunki dystrybucji blankietów kart parkingowych, mając na uwadze zapewnienie 

sprawności i bezpieczeństwa procesu przekazywania tych kart do powiatowych zespołów 

do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

 

Art.  10. 

1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na 

drogach krajowych. 

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach: 

1) wojewódzkich; 

2) powiatowych; 

3) gminnych; 

4) publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym 

Warszawie; 

5) wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania. 

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, 

z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrzeżeniem ust. 

6. 

5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na 

prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. 

7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie 

zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami. 

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może powierzyć zadania w zakresie 

zarządzania ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa. 

9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne 

określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. 
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10. Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę 

organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność 

zapewnienia ruchu tranzytowego. 

10a. Podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację ruchu na 

tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z 

ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi 

podmiot zarządzający drogą. 

<10b. Ruch na drodze odbywa się na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu, przez 

którą rozumie się: 

1) geometrię drogi i zakres dostępu do drogi; 

2) sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

3) zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i 

innych zmiennych elementów. 

10c. W przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących drogi, wymagających 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej albo zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, projekt 

organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania 

tych decyzji albo przed dokonaniem zgłoszenia.> 

11. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność ochrony dróg przed 

zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w okresie zwiększonego natężenia 

ruchu pojazdów osobowych, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, okresowe 

ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów. 

12. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności: 

1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, 

2) potrzebę efektywnego wykorzystania dróg publicznych, 

3) potrzeby społeczności lokalnej, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
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Art.  11. 

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z [chodnika lub drogi dla pieszych] < drogi dla pieszych 

lub drogi dla pieszych i rowerów>, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma 

pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod 

warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca 

nadjeżdżającemu pojazdowi. 

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w 

warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. 

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku 

[chodnika] <drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów> lub pobocza albo 

niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając 

z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu 

urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub 

urządzeniem transportu osobistego. 

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest 

obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu, chyba że porusza się po [drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych 

lub po chodniku]  <drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla 

rowerów>. 

5. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z 

całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się 

przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. 

 

Art.  13. 

[1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko 

jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 

korzystać z przejścia dla pieszych.] 

<1. Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący 

przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać 

z przejścia dla pieszych.> 
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1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy 

wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem 

tramwaju. 

[2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość 

od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości 

mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na 

tym skrzyżowaniu. 

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest 

dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub 

utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do 

przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. 

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest 

obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po 

torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest 

obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych. 

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do 

tego przeznaczonym.] 

<2. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych 

jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli 

odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie 

znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla 

pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. 

3. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, o 

którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest 

obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub 

drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla 

rowerów. 

4. Jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych albo pieszych i rowerów, 

pieszy jest obowiązany korzystać z niego. 

5. Na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej pieszy, przechodząc przez 

jezdnię, jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych. 
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6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone na przejściu dla 

pieszych albo przejściu sugerowanym. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.> 

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem 

dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu. 

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej 

jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia 

dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą 

innych urządzeń na jezdni. 

Art.  14. 

Zabrania się: 

1) [wchodzenia na jezdnię:] 

 < wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:> 

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, 

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; 

2) przechodzenia przez jezdnię <lub drogę dla rowerów> w miejscu o ograniczonej 

widoczności drogi; 

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia 

przez jezdnię <, drogę dla rowerów> lub torowisko; 

4) przebiegania przez jezdnię < lub drogę dla rowerów>; 

5) chodzenia po torowisku; 

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich 

rozpoczęto; 

[7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub 

przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po 

której stronie jezdni one się znajdują; 

8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub 

przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub 

przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia 

możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.] 

<7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub 

przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni 

lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują; 
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8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia 

lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również 

podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, 

który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla 

rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.> 

 

Art.  15a. 

1. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana 

korzystać z [chodnika, drogi dla pieszych ] < drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i 

rowerów> lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej osoba poruszająca się 

przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. 

3. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z 

[chodnika albo drogi dla pieszych]  <drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i 

rowerów>, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, 

zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać 

jego ruchu. 

[4. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając 

jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z 

przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.] 

<4. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając 

jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, jest obowiązana zachować szczególną 

ostrożność oraz korzystać z przejazdu dla rowerów, a w przypadku jego braku – z 

przejścia dla pieszych albo przejścia sugerowanego, na zasadach określonych dla 

ruchu pieszych w przepisach art. 13.> 

[5. Przekraczanie torowiska wyodrębnionego z jezdni przez osobę poruszającą się przy użyciu 

urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone tylko w miejscu do tego 

przeznaczonym.] 

6. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana: 

1) poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z 

uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa; 



- 129 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

2) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika 

ruchu; 

3) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub 

przeszkody; 

4) przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez 

utrudnienia komukolwiek ruchu; 

5) zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić 

pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. 

7. Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się: 

1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego 

podobnie do alkoholu; 

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; 

3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku; 

4) czepiania się pojazdów; 

5) poruszania się tyłem. 

Art.  17. 

1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się 

niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: 

1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi 

niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania; 

[2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej; 

3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych; 

3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla 

rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;] 

<2) na drogę z pola lub na drogę o nawierzchni twardej z drogi o nawierzchni 

gruntowej; 

3) na jezdnię z pobocza, z drogi dla pieszych lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych; 

3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, z 

wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów;> 

4) pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli. 

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną 

ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. 
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Art.  26. 

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo 

pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić 

pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to 

przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo 

pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 

znajdującemu się na tym przejściu. 

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić 

pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą 

wjeżdża. 

3. Kierującemu pojazdem zabrania się: 

1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem 

przejścia, na którym ruch jest kierowany; 

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu 

ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; 

3) jazdy wzdłuż po [chodniku] <drodze dla pieszych>  lub przejściu dla pieszych, z 

zastrzeżeniem art. 33 ust. 6, art. 33a ust. 2 oraz art. 33b ust. 2. 

[4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany 

jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na 

brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej 

powierzchni. 

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu 

obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli 

przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża 

tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na 

taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy 

te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.] 

<4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i 

rowerów, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. 
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5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym, ze względu 

na brak wyodrębnienia jezdni i dróg dla pieszych lub dróg dla pieszych i rowerów, 

ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni. 

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy 

przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się 

przy drodze dla pieszych lub drodze dla pieszych i rowerów. Jeżeli przystanek nie 

jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub 

stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki 

czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na drogę dla 

pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy 

ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.> 

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego 

znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest 

obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. 

 

Art.  27. 

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla [rowerzystów] <rowerów>, jest 

obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu 

rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie 

poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na 

przejeździe. 

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą 

elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy 

użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla 

rowerów <, drodze dla pieszych i rowerów>, drodze dla rowerów lub innej części drogi, 

którą zamierza opuścić. 

2. (uchylony). 

[3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest 

obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub 

urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch.] 
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<3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę 

dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, 

hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie 

poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.> 

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla 

[rowerzystów] <rowerów> i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym 

ruch jest kierowany. 

Art.  33. 

[1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla 

rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym 

się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, 

korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną 

ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.] 

<1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla 

rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one 

wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący 

rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest 

obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.> 

1a. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie [rowerowej]  

<dla rowerów> obok innych kierujących tymi pojazdami. Jest obowiązany opuścić ją, 

kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce 

na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5. 

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono 

umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 

3. Kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zabrania się: 

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a; 

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub 

podnóżkach; 

3) czepiania się pojazdów. 

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub 

motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny 

sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

4. (uchylony). 
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5. Korzystanie z [chodnika lub] drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone 

wyjątkowo, gdy: 

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 

[2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością 

większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów 

oraz pasa ruchu dla rowerów;] 

<2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z 

prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla 

rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;> 

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, 

ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Kierujący rowerem, korzystając z [chodnika albo] drogi dla pieszych, jest obowiązany 

jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, 

ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. 

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu 

pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w 

wieku do lat 10. 

Art.  33a. 

[1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch 

pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje 

wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. 

2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest 

dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch 

pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi 

dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.] 

<1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch 

pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy 

brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla 

rowerów. 

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest 

dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po 

której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje 

drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.> 
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3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się: 

1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; 

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku[.] <;> 

<3) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z: 

a) pasa ruchu dla rowerów, 

b) przejazdu dla rowerów, 

c) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 

km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów 

oraz pasa ruchu dla rowerów.> 

Art.  33b. 

[1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla 

rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza 

skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i 

pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa 

pieszemu. 

2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu 

osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.] 

<1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla 

rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, 

w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu 

osobistego, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. 

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu 

osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz drogi dla 

pieszych i rowerów.> 

3. Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się: 

1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; 

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; 

3) czepiania się pojazdów[.] <;> 

<4) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z przejazdu dla rowerów.> 
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Art.  33c. 

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z 

[chodnika albo] drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do 

prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu 

oraz nie utrudniać jego ruchu. 

Art.  34. 

1. Do zaprzęgu może być używane tylko zwierzę niepłochliwe, odpowiednio sprawne 

fizycznie i dające sobą kierować. 

2. Kierujący pojazdem zaprzęgowym jest obowiązany utrzymywać pojazd i zaprzęg w takim 

stanie, aby mógł nad nimi panować. 

3. Bezpośrednio jeden za drugim może jechać nie więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych. 

Odległość między piątym pojazdem a następnym nie może być mniejsza niż 200 m. 

4. Kierujący pojazdem zaprzęgowym przy wjeżdżaniu na drogę [twardą]  < o nawierzchni 

twardej> w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi, jest obowiązany 

prowadzić zwierzę za uzdę. 

5. Kierującemu pojazdem zaprzęgowym zabrania się: 

1) przeciążania zwierzęcia; 

2) jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni; 

3) pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem; 

4) jazdy pojazdem na płozach bez dzwonków lub grzechotek. 

 

Art.  36. 

1. Zabrania się jazdy wierzchem: 

1) bez uzdy; 

2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni; 

3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na 

której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych; 

4) po drodze < o nawierzchni> twardej w okresie niedostatecznej widoczności; 

5) po drodze < o nawierzchni> twardej osobie w wieku poniżej 17 lat. 

2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie. 
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Art.  37. 

1. Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. 

Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi. 

2. Poganiacz zwierząt jest obowiązany: 

1) iść po lewej stronie pędzonych zwierząt; 

2) w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 

150 m światłem białym. 

3. Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, 

w liczbie nie większej niż 2 sztuki. 

4. Zabrania się: 

1) pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po 

innej [drodze twardej] <drodze o nawierzchni twardej> - w okresie od zmierzchu do 

świtu; 

2) pędzenia zwierząt po [drodze twardej] < drodze o nawierzchni twardej> osobie w wieku 

poniżej 13 lat; 

3) pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość; 

4) zatrzymywania zwierząt na jezdni; 

[5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub 

rowerów.] 

<5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych, 

drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów.> 

5. Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub 

obszarach oraz w określonym czasie. 

 

Art.  43. 

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła 

wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 

2. (uchylony). 

[3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.] 

<3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi dla pieszych.> 
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Art.  47. 

[1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi 

pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod 

warunkiem że: 

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; 

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest 

nie mniejsza niż 1,5 m; 

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.] 

<1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku 

lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: 

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; 

2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych; 

3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu 

pojazdów na jezdni.> 

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub 

postój na [chodniku] <drodze dla pieszych> przy krawędzi jezdni całego samochodu 

osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na [chodniku] 

<drodze dla pieszych> tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami 

drogowymi. 

[3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego 

na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak 

najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle 

do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.] 

<3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu 

osobistego na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku 

takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej 

oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków 

określonych w ust. 1 pkt 2.> 

Art.  49. 

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 
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1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w 

odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania; 

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla [rowerzystów] <rowerów> oraz w odległości 

mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o 

dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem; 

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie; 

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to 

innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię; 

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu 

obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni; 

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli 

zostałyby one zasłonięte przez pojazd; 

7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na 

obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o 

małym ruchu; 

8) na pasie między jezdniami; 

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na 

przystanku z zatoką - na całej jej długości; 

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej 

jej strony ma tylko jeden pas ruchu; 

[11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem 

roweru.] 

<11) na drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów 

oraz w śluzie dla rowerów, z wyjątkiem roweru.> 

2. Zabrania się postoju: 

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, 

parkingu lub wnęki postojowej; 

2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub 

wyjazd tego pojazdu; 

3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu 

kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską; 

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu; 
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5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi 

w tym celu parkingami. 

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w 

innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z 

przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz 

ostrzec innych uczestników ruchu. 

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego 

z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 

 

Art.  50. 

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub 

przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku: 

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku; 

2) [na pozostałych drogach twardych:] 

 < na pozostałych drogach o nawierzchni twardej:> 

a) poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to 

zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości, 

b) na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie 

jest zabronione. 

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący: 

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - przez: 

a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy 

włączyć światła pozycyjne, 

b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; 

trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia 

pojazdu; 

2) na pozostałych drogach: 

a) poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem 

ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy 

pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne, 
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b) na obszarze zabudowanym - przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w 

nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt 

odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m. 

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu. 

 

Art.  54. 

1. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien 

wysyłać żółte sygnały błyskowe. 

2. Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może, pod warunkiem zachowania 

szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub 

przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, z tym że: 

1) na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania 

drogi ze śniegu, dopuszcza się również jazdę przy lewej krawędzi jezdni; 

2) jazdę po [chodniku] <drodze dla pieszych> dopuszcza się tylko przy zachowaniu 

bezpieczeństwa pieszych. 

2a. Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może korzystać z autostrady lub drogi 

ekspresowej nawet wtedy, gdy pojazd ten nie jest pojazdem samochodowym lub jego 

konstrukcja uniemożliwia rozwinięcie prędkości co najmniej 40 km/h. 

3. Pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze 

może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym, powinien wysyłać żółte sygnały 

błyskowe. 

4. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1 pkt 5, używania żółtych sygnałów błyskowych 

do innych celów niż określone w ust. 1 i 3. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) 

 

Art.  45. 

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Przepisy rozdziałów 1-5 tracą moc z dniem [31 grudnia 2023 r.] <31 grudnia 2050 r.> 
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U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

z późn. zm.) 

Art.  133b. 

1. Planowanie inwestycji przez podmiot publiczny, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 

2275), w tym inwestycji objętych programami rozwoju, o których mowa w art. 15 ust. 4 

pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wymaga wydania niewiążącej 

opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w przedmiocie sposobu 

realizacji inwestycji, jeżeli planowana kwota finansowania z budżetu państwa tych 

inwestycji przekracza [300 000 tys. zł]  <500 000 tys. zł >. 

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana, jeżeli inwestycja: 

1) będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym albo 

2) będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji 

na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655, 2020 i 2275), albo 

3) będzie współfinansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, albo 

4) dotyczy obronności lub bezpieczeństwa, w tym obejmuje zamówienia publiczne, o których 

mowa w art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320). 

3. Podmiot publiczny nie może w celu uniknięcia stosowania ust. 1 dzielić inwestycji na kilka 

inwestycji. 

 

 

U S T A W A  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) 

 

[Art.  15r1. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r 

ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 
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dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 

zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o 

którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ 

terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 

120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

3. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w 

okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z 

zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed 

upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie 

nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 

4. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w 

okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia 

po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z 

COVID-19. 

5. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-4, dzień odwołania ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych 

terminów.] 

 


