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Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r. 

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

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

(druk nr 125) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym zmierza do transpozycji do 

prawa krajowego przepisów decyzji Komisji 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r. w 

sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych 

(Dz. Urz. UE L 268 z 13.10.2009, str. 11), wydanej na podstawie art. 4 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.).  

Podstawowym założeniem decyzji 2009/750/WE jest stworzenie oraz wdrożenie 

procedur regulujących europejską usługę opłaty elektronicznej (European Electronic Toll 

Service) – w ustawie określanej jako „usługa EETS”.  

Analizowana ustawa ma umożliwić uzyskanie interoperacyjności na poziomie 

technicznym i proceduralnym, poprzez stosowanie urządzeń i oprogramowania zdolnych do 

komunikowania się między systemami elektronicznego poboru opłat na terytorium Polski, a 

ponadto ze wszystkimi systemami używanymi na terytorium pozostałych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Systemy elektronicznego poboru opłat wprowadzono już w 

Niemczech, Austrii, Węgrzech, Czechach i Słowacji. 

Wdrożenie systemu elektronicznego poboru opłat drogowych, dzięki zainstalowanemu 

w pojeździe samochodowym urządzeniu pokładowemu, umożliwi użytkownikowi, który 

zawarł umowę z jednym dostawcą europejskiej usługi opłaty elektronicznej (usługi EETS), 
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uiszczanie opłat za korzystanie z dróg zarówno w Polsce, jak i w tych krajach Unii 

Europejskiej, które wdrożyły już do swych porządków prawnych postanowienia decyzji 

2009/750/WE. Po zawarciu umowy o świadczenie usługi EETS, użytkownik będzie rozliczał 

się za pomocą dostawcy EETS z opłat naliczonych przez wszystkie podmioty pobierające 

opłatę.  

W art. 1 w pkt 2 noweli zaproponowano dodanie do art. 13i ustawy o drogach 

publicznych ust. 1a, zgodnie z którym uiszczanie opłat w systemach elektronicznego poboru 

opłat może następować z wykorzystaniem usługi EETS.  

Ponieważ usługa EETS ma charakter fakultatywny, podmioty obowiązane do uiszczenia 

opłaty będą mogły podjąć decyzję, czy skorzystają z usług proponowanych przez dostawcę 

EETS, czy też będą uiszczać opłatę w dotychczasowy sposób, płacąc bezpośrednio 

podmiotom pobierającym opłatę.  

W art. 1 w pkt 4 noweli dodaje się do ustawy o drogach publicznych rozdział 1b, 

dotyczący usługi EETS. 

Zgodnie z art. 16e, usługę EETS może świadczyć dostawca EETS mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do rejestru dostawców EETS, który następnie 

zawarł umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usługi EETS z podmiotem 

pobierającym opłatę z wykorzystaniem elektronicznego systemu poboru opłat oraz z 

użytkownikiem EETS. 

W art. 16e ust. 2 określono warunki, od których spełnienia będzie uzależnione 

świadczenie europejskiej usługi opłaty elektronicznej. 

Organem prowadzącym rejestr EETS będzie minister właściwy do spraw transportu. 

Wpis do rejestru EETS dokonywany będzie w drodze decyzji administracyjnej na wniosek 

przedsiębiorcy zawierający firmę, siedzibę i adres wnioskodawcy, jego formę organizacyjno-

prawną oraz imiona i nazwiska osób pełniących funkcje członków zarządu i członków rady 

nadzorczej.  

Usługę EETS na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł świadczyć także 

dostawca EETS mający siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wpisany do odpowiedniego rejestru prowadzonego w 

państwie jego siedziby, który następnie zawarł w formie pisemnej umowę o świadczenie 

usługi EETS: 
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W art. 16i 1 określono katalog obowiązków dostawcy EETS. Będzie on obowiązany 

m.in.  

- uiszczać opłaty za przejazd po drogach naliczane za pomocą urządzenia 

zainstalowanego w pojeździe,  

- niezwłocznie informować podmiot pobierający opłaty, z którym zawarł umowę, o 

danych koniecznych do realizacji tej umowy, w tym dostarczonych użytkownikom 

EETS urządzeniach na potrzeby pobierania opłat, oraz przypisaniu tych urządzeń 

do pojazdu samochodowego i użytkownika EETS; 

- monitorować sposób świadczenia usługi EETS zgodnie z procedurami określonymi 

w planie zarządzania ryzykiem,  

- współpracować z podmiotem uprawnionym do kontroli prawidłowości uiszczenia 

opłaty elektronicznej, na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, 

- udostępniać na swojej stronie internetowej informację o obsługiwanych obszarach 

EETS oraz warunkach zawierania umów o świadczenie usługi EETS z 

użytkownikami EETS, 

- niezwłocznie informować ministra właściwego do spraw transportu o zmianach 

dotyczących go danych i informacji zawartych w rejestrze EETS. 

Na podstawie art. 16j ustawy, dostawca EETS uiszczać ma opłaty za przejazd po 

drogach oraz opłatę za przejazd autostradą, podmiotowi pobierającemu opłaty, z którym 

zawarł umowę, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, chyba że umowa ta stanowi inaczej. W 

przypadku gdy opłata stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego niedopuszczalne 

będzie określenie w umowie terminu uiszczania opłat dłuższego niż 2 tygodnie. 

Dostawca EETS nie będzie mógł dokonywać potrącenia z opłat oraz podejmować innych 

czynności skutkujących zmniejszeniem wysokości opłaty należnej podmiotowi ją 

pobierającemu. W przypadku nieterminowego uiszczania opłat przez dostawcę EETS 

podmiotowi pobierającemu opłaty należeć się będą odsetki ustawowe.  

Na podstawie art. 16k ustawy dostawca EETS będzie obowiązany ustanowić 

zabezpieczenie należności z tytułu opłat za przejazd po drogach oraz opłat za przejazd 

autostradą. Zabezpieczenie, według wyboru pobierającego opłatę, przybierze formę 

pieniężną, wpłaconą przelewem na rachunek bankowy, formę gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej, poręczenia lub innego równoważnego instrumentu finansowego. 
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W ramach świadczenia usługi EETS, dostawca EETS dostarczy użytkownikowi EETS 

urządzenie na potrzeby pobierania opłat, które będzie interoperacyjne i zdolne do 

komunikowania się między systemami elektronicznego poboru opłat używanymi na 

obszarach EETS (art. 16l ustawy). 

Zgodnie z art. 16z, spory między podmiotami pobierającymi opłaty a dostawcami 

EETS, będzie rozstrzygała Komisja pełniąca funkcję organu pojednawczego. Komisja będzie 

składać się z trzech członków: osoby wskazanej przez dostawcę EETS, osoby wskazanej 

przez podmiot pobierający opłaty oraz przewodniczącego. Strony będą zobowiązane do 

wskazania po jednym kandydacie na członka Komisji i zastępczego członka Komisji oraz co 

najmniej dwóch i nie więcej niż czterech kandydatów na przewodniczącego Komisji.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca b.r. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk nr 190). Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu 

wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Infrastruktury. Po 

przeprowadzeniu II czytania na posiedzeniu Sejmu, niezwłocznie przystąpiono do III 

czytania. Projekt nie był przedmiotem poprawek. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, przy braku głosów przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano definicję pojęcia dostawca EETS, którym 

miałaby być osoba prawna świadcząca usługę EETS (art. 4 pkt 43 ustawy o drogach 

publicznych). W dodawanym do ustawy rozdziale 1b używa się jednak na określenie 

dostawcy EETS pojęcia „przedsiębiorca”. Przedsiębiorca może być osobą prawną, 

osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. W tej 

sytuacji należy przesądzić, czy ustawodawca celowo pozbawia możliwości świadczenia 

usługi EETS przedsiębiorców nie będących osobami prawnymi (osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, spółki jawne, komandytowe, komandytowo-

akcyjne itd.). 
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Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 1, w pkt 43 wyrazy „osobę prawną świadczącą usługę EETS” zastępuje się 

wyrazami „przedsiębiorcę świadczącego usługę EETS”; 

2) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13l ust. 1 ustawy o drogach publicznych, do kontroli 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe 

urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3, jeżeli jest ono wymagane, oraz urządzenia, 

o którym mowa w art. 16l ust. 1, a także nałożenia i pobierania kar pieniężnych, o 

których mowa w art. 13k, jest uprawniony Główny Inspektor Transportu Drogowego. W 

porównaniu do dotychczasowego brzmienia tego przepisu, Inspektor uzyskał prawo do 

kontroli urządzenia, o którym mowa w art. 16l ust. 1.  

 Zmiana taka wpłynęła także na zakres spraw przekazanych do uregulowania w drodze 

rozporządzania na podstawie delegacji zawartej w art. 13l ust. 2. Z kolei w myśl § 32 

ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego 

do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu 

wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym 

lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci 

moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu 

upoważniającego.  

 Aby zapobiec sytuacji, w której wydane na podstawie art. 13l ust. 2 rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie kontroli 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, utraci moc z dniem wejścia w życie 

przedmiotowej noweli, konieczne jest zamieszczenie w niej odpowiedniego przepisu 

przejściowego. 

Propozycja poprawki: 

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13l ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 13l ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.”; 

3) W myśl art. 16e ust. 1, usługę EETS może świadczyć dostawca EETS mający siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do rejestru dostawców EETS, który 

następnie zawarł umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usługi EETS z: 
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1) podmiotem pobierającym opłatę, o którym mowa w art. 13i ust. 2; 

2) użytkownikiem EETS. 

 Treść tego przepisu pozostawia wątpliwości, czy chodzi o jedną umowę trójstronną (na 

co wskazuje użyta w nim na określenie umowy liczba pojedyncza), czy tez o dwie 

umowy. Dodatkowo należy zauważyć, że w polskim systemie prawnym używa się 

określenia „umowa o” a nie  „umowa dotycząca”. Analogiczna uwaga dotyczy art. 16h. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 4: 

a) w art. 16e ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Usługę EETS może świadczyć dostawca EETS mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do rejestru dostawców EETS, zwanego dalej „rejestrem 

EETS”, po zawarciu w formie pisemnej umów o świadczenie usługi EETS z: 

1) podmiotem pobierającym opłatę, o którym mowa w art. 13i ust. 2; 

2) użytkownikiem EETS.”, 

b) art. 16h otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16h. Usługę EETS na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może także świadczyć 

dostawca EETS mający siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wpisany do odpowiedniego rejestru prowadzonego w 

państwie jego siedziby, po zawarciu w formie pisemnej umów o świadczenie usługi EETS z: 

1) podmiotem pobierającym opłaty, o którym mowa w art. 13i ust. 2; 

2) użytkownikiem EETS.”; 

4) Zgodnie z art. 16f ust. 6, do wniosku o wpis do rejestru EETS dołącza się oświadczenie 

składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Art. 

233 § 6 Kodeksu karnego przewiduje jednak odpowiedzialność karną także za złożenie 

fałszywego oświadczenia. Analogiczna uwaga dotyczy art. 16i ust. 2. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 4: 

a) w art. 16f w ust. 6 użyte dwukrotnie wyrazy „za składanie fałszywych zeznań” zastępuje 

się wyrazami „za składanie fałszywych oświadczeń”, 

b) w art. 16i w ust. 2 wyrazy „za składanie fałszywych zeznań” zastępuje się wyrazami „za 

składanie fałszywych oświadczeń”; 

5) Na podstawie art. 14j ust. 4, w przypadku gdy opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 

pkt 3 i ust. 2, oraz opłata za przejazd autostradą, stanowią przychód Krajowego 
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Funduszu Drogowego albo jednostek samorządu terytorialnego, obowiązek ich 

uiszczenia przez dostawcę EETS podmiotowi pobierającemu opłaty podlega egzekucji 

administracyjnej. Przyjęty w tym przepisie sposób odesłania do ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji jest niezgodny z § 156 Zasad techniki prawodawczej 

stanowiącym, że w przepisie odsyłającym jednoznacznie wskazuje się przepis lub 

przepisy prawne, do których się odsyła, przy czym sama ustawa o drogach publicznych 

zawiera już odesłania do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 

13m ust. 10, art. 40d ust. 2).  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 16j w ust. 4 wyrazy „podlega egzekucji administracyjnej” zastępuje 

się wyrazami „podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji”; 

6) W art. 16w ust. 1 ustawy wskazano, że w zakresie w niej nieuregulowanym stosuje się 

odpowiednio przepisy rozdziału 3, 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności.  

 Rozdział 5 ustawy o systemie oceny zgodności „Opłaty”, został uchylony ustawą z dnia 

18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, która od dnia jej 

wejścia w życie sama będzie regulowała kwestie opłat za czynności związane z oceną 

zgodności. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ustawodawca zdecydował o pozostawieniu 

w zakresie systemu oceny zgodności dualizmu prawnego polegającego na przyjęciu 

nowej ustawy i pozostawieniu w mocy części przepisów dotychczasowej. W tej sytuacji 

należy rozważyć, czy zawarte w art. 16w, art. 16x i art. 16y ustawy o drogach 

publicznych odesłania do przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności zachowują swoją aktualność, czy też powinny zostać zastąpione odesłaniami 

do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


