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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 23 listopada 2021 r.

Znak sprawy: DTD-6.4312.139.2021

Szanowny Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący
Komisji Ustawodawczej Senatu RP

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo znak BPS.DKS.KU.0401.34.2021 dotyczące rozpoczęcia prac nad inicjatywą 
ustawodawczą przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541), uprzejmie przedstawiam stanowisko 
Ministerstwa Infrastruktury w przedmiotowej sprawie.

Dnia 17 listopada br. Sejm RP przyjął poprawki do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym
(druk sejmowy nr 1608), które wprowadził Senat (druk 1718). Poprawki zgłoszone przez Senat dotyczące 
zmian w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. 2021 r. 
poz. 1123) mające na celu umożliwienie zwiększenia maksymalnej kwoty przeznaczonej w naborze 
na dofinansowanie zadań obwodnicowych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz dotyczące 
ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 717 i 803) mające na celu przedłużenie o rok stosowania przepisów 
epizodycznych, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz utrzymanie zwiększonej stawki dopłaty z Funduszu, 
z kwoty nie wyższej niż 1,00 zł do kwoty nie wyższej niż 3,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 r. są tożsame 
z rozwiązaniami zawartymi w przesłanym projekcie (druk 541). 

W związku z powyższym, przepisy zawarte w projekcie senackim o numerze 541 powielają przepisy, 
które zostały przegłosowane w Sejmie. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r.  o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została przekazana 18 listopada br. do podpisu 
Prezydenta RP, a zmienione przepisy ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaczną obowiązywać 
w dniu następującym po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mając powyższe na uwadze, nie jest zasadne dalsze procedowanie projektu senackiego.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
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