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OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach p∏atnych.

1. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958) og∏asza
si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednoli-
ty tekst ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o auto-
stradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627), z uwzgl´d-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

2) ustawà z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania
gospodarki i administracji publicznej oraz o zmia-
nie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775),

3) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885),

4) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

5) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspie-
rania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550),

6) ustawà z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy
o autostradach p∏atnych oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958),

7) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o dost´pie do in-
formacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 109,
poz. 1157), 

8) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu usta-
wy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy o odpa-
dach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 100, poz. 1085)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 64—70 ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r.

o autostradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627),
które stanowià:
„Art. 64. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o sca-

laniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r.

poz. 668) nie jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483),

orzeka:

Art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121 poz. 769 oraz
z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), w zakresie,
w jakim dotyczy formularzy, ankiet i kwestionariuszy
stosowanych przy przekazywaniu danych s∏u˝bom sta-
tystyki publicznej przez organy samorzàdu terytorial-
nego, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638) umorzyç post´powanie w zakresie zgodno-
Êci za∏àcznika do rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co
do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestiona-
riuszy i ankiet statystycznych stosowanych w bada-
niach statystycznych ustalonych w programie badaƒ
statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U.
z 1999 r. Nr 112, poz. 1318 oraz z 2000 r. Nr 23,

poz. 292, Nr 38, poz. 421, Nr 76, poz. 868 i Nr 101,
poz. 1088), w cz´Êci obejmujàcej treÊç formularza spra-
wozdawczego oznaczonego symbolem OÂZ-4e —
roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym
funduszem ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej,
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 87d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kszta∏towaniu Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 692,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Nr 156,
poz. 773, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 88, poz. 554,
Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
w zwiàzku z art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompeten-
cje organów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668,
Nr 162, poz. 1115 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
i art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz
z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), poniewa˝
zakwestionowane przepisy utraci∏y moc obowiàzujàcà.

Janusz Niemcewicz

Zdzis∏aw Czeszejko-Sochacki
Teresa D´bowska-Romanowska

Lech Garlicki Jadwiga Skórzewska-¸osiak



Nr 58, poz. 349 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1 po wyrazach «Skarbu

Paƒstwa» stawia si´ przecinek i dodaje
si´ wyrazy «z zastrze˝eniem art. 4
ust. 2,»;

2) w art. 4:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ ja-

ko ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

«2.W przypadku prowadzenia scala-
nia gruntów w zwiàzku z budowà
autostrady, koszty wykonania
scalenia i wymiany gruntów oraz
poscaleniowego zagospodarowa-
nia gruntów pokrywa Agencja Bu-
dowy i Eksploatacji Autostrad.»

Art. 65. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i z 1993 r. Nr 47,
poz. 212) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

«Art. 4a. Rada Ministrów, na wniosek
Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej, ustala,
w drodze rozporzàdzenia,
sieç autostrad i dróg ekspre-
sowych.»;

2) w art. 13:
a) w ust. 2 skreÊla si´ pkt 1,
b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy

«i w art. 16c ust. 6 niniejszej usta-
wy»,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
«5. Zasady ustalania i pobierania

op∏at za przejazdy autostrada-
mi budowanymi i eksploatowa-
nymi zgodnie z przepisami ni-
niejszej ustawy sà okreÊlone
przepisami o autostradach p∏at-
nych.»;

3) dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:
«Art. 13a. Zadania w zakresie budo-

wy i eksploatacji autostrad
i dróg ekspresowych mogà
byç realizowane:
1) na zasadach ogólnych

okreÊlonych w ustawie,
2) na zasadach okreÊlo-

nych w przepisach
o autostradach p∏at-
nych.»;

4) skreÊla si´ rozdzia∏ 1a;
5) dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

«Art. 23a. Uprawnienia Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych
i dyrekcji okr´gowych
dróg publicznych, okreÊlo-
ne w art. 21 ust. 1 i 2 oraz
w art. 23 ust. 1 pkt 1, nie

dotyczà autostrad p∏at-
nych.»;

6) art. 40a otrzymuje brzmienie:
«Art. 40a. Op∏aty pochodzàce ze êró-

de∏, o których mowa
w art. 13 ust. 2, oraz op∏a-
ty i kary okreÊlone w art.
40 ust. 4 stanowià docho-
dy Êrodków specjalnych
zarzàdów dróg, przezna-
czonych na utrzymanie
dróg.»

2. Na okres roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy utrzymuje si´ w mocy przepisy
wydane na podstawie art. 16d pkt 2
ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 66. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41,
poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452,
Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,
poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96)
w art. 11 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 7a.

Art. 67. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz
z 1994 r. Nr 1, poz. 3) dodaje si´
art. 38a w brzmieniu:
«Art. 38a. Przekazanie lasów, gruntów

i innych nieruchomoÊci Skarbu
Paƒstwa, zarzàdzanych przez
Lasy Paƒstwowe, Agencji Bu-
dowy i Eksploatacji Autostrad
na pasy drogowe autostrad na-
st´puje nieodp∏atnie na pod-
stawie umowy mi´dzy Dyrekto-
rem Generalnym a Prezesem
Agencji.»

Art. 68. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464,
z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29 oraz
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 90, poz. 419
i Nr 105, poz. 509) w art. 24 dodaje si´
ust. 7 w brzmieniu:
«7. Agencja, w drodze umowy, przeka˝e

nieodp∏atnie Agencji Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad grunty wchodzàce
w sk∏ad Zasobu na pasy drogowe au-
tostrad.»

Art. 69. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134,
poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43,
poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406,
Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547 i Nr 123,
poz. 602) w art. 6 w ust. 1 dodaje si´ pkt 8
w brzmieniu:
«8) Agencj´ Budowy i Eksploatacji Auto-

strad.»
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Art. 70. W okresie nie d∏u˝szym ni˝ do dnia
31 grudnia 1996 r. Minister Transportu
i Gospodarki Morskiej w porozumieniu
z Ministrem Finansów zapewni Agencji,
w ramach bud˝etu Ministerstwa, Êrodki fi-
nansowe na podj´cie dzia∏alnoÊci.”;

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjono-
wania gospodarki i administracji publicznej oraz
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 775), który stanowi:
„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia z mocà od dnia 1 stycznia 1997 r., z wy-
jàtkiem art. 14 pkt 2 i art. 17 pkt 2—13, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 8 kwietnia
1997 r.”;

4) art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133,
poz. 885), który stanowi:
„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1998 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 22, który
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.”;

5) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

6) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), który stanowi:

„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 8—10 i art. 12 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r.
o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958), któ-
re stanowià:
„Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-

stwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw transpor-
tu, po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, dostosuje w terminie 2 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
w drodze rozporzàdzenia, statut Banku Go-
spodarstwa Krajowego do przepisów usta-
wy, bioràc pod uwag´ zasady tworzenia
i wykorzystywania Funduszu.

Art. 9. 1. Koncesje udzielone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy oraz zawarte umowy
koncesyjne pozostajà w mocy.

2. W przypadku niezawarcia umowy kon-
cesyjnej z koncesjonariuszem, któremu
zosta∏a udzielona koncesja zgodnie
z przepisami dotychczasowymi, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe i odpowied-
nio zmiany wynikajàce z ustawy.

3. Do post´powania przetargowego wszcz´-
tego przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy stosuje si´ odpowiednio przepisy tej
ustawy.

Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc dotych-
czasowe przepisy, o ile nie sà sprzeczne
z ustawà.”

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 68 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dost´pie
do informacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U.
Nr 109, poz. 1157), który stanowi:
„Art. 68. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r.”;

9) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze-
niu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi:
„Art. 62. Ustawa wchodzi z ˝ycie z dniem 1 paê-

dziernika 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w ˝ycie

z dniem og∏oszenia ustawy,
2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie

z dniem 1 stycznia 2002 r.”

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk
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Rozdzia∏ 1 

Przepisy ogólne

Art. 1.1) 1. Ustawa okreÊla warunki przygotowania
budowy, zasady koncesjonowania budowy i eksploata-
cji albo koncesjonowania wy∏àcznie eksploatacji auto-
strad p∏atnych, zwanych dalej „autostradami”, a tak˝e
organy w∏aÊciwe w tych sprawach.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, autostrady lub ich odcinki, które b´dà budowane
i eksploatowane albo wy∏àcznie eksploatowane jako
p∏atne.

3. Na zasadach okreÊlonych w ustawie mogà byç
budowane i eksploatowane albo wy∏àcznie eksploato-
wane, jako p∏atne, drogi ekspresowe.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, drogi ekspresowe, które mogà byç budowane
i eksploatowane albo wy∏àcznie eksploatowane jako
p∏atne.

5. OkreÊlenie autostrad i dróg ekspresowych
w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4, mo˝e nastà-
piç, je˝eli b´dzie mo˝liwoÊç korzystania z innej, ogól-
nodost´pnej drogi publicznej.

Art. 2. 1.2) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
jest naczelnym organem administracji paƒstwowej
w∏aÊciwym w sprawach przygotowania budowy i eks-
ploatacji autostrad. Przepis ten nie narusza uprawnieƒ
ministra w∏aÊciwego do spraw architektury i budow-
nictwa, okreÊlonych przepisami prawa budowlanego.

2.3) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, przepisy techniczno-budow-
lane dotyczàce autostrad, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci warunki projektowania i budowy autostrad, ich
po∏àczeƒ z innymi drogami, wyposa˝enia techniczne-
go autostrad, noÊnoÊci i statecznoÊci budowli ziem-
nych oraz konstrukcji nawierzchni autostrad, bezpie-
czeƒstwa u˝ytkowania, a tak˝e ochrony Êrodowiska.

Art. 3.4) 1. Za przejazd autostradà sà pobierane
op∏aty.

2. Op∏aty za przejazd autostradà pobiera spó∏ka,
która posiada koncesj´ udzielonà na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie, zwana dalej „koncesjonariuszem”.

3. Op∏aty za przejazd autostradà stanowià przychód
koncesjonariusza, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W przypadku udzielania koncesjonariuszowi do-
finansowania w formie, o której mowa w art. 39d ust. 1
pkt 3, op∏aty za przejazd autostradà stanowià przychód
funduszu, o którym mowa w art. 39.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i tryb rozliczeƒ pomi´dzy koncesjonariu-
szem a funduszem, z uwzgl´dnieniem zakresu i warun-
ków tego dofinansowania.

6. W przypadku, w którym op∏aty za przejazd auto-
stradà stanowià przychód koncesjonariusza, umowa
koncesyjna okreÊli warunki i zakres podzia∏u zysku po-
mi´dzy koncesjonariuszem a funduszem, o którym
mowa w art. 39.

7. WysokoÊç op∏at za przejazd autostradà ustala na
warunkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w ust. 8:
1) minister w∏aÊciwy do spraw transportu w drodze

rozporzàdzenia, je˝eli op∏aty stanowià przychody
funduszu, o którym mowa w art. 39,

2) koncesjonariusz, je˝eli op∏aty stanowià jego przy-
chód.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki ustala-
nia i pobierania op∏at za przejazdy autostradami oraz
sposób og∏aszania wysokoÊci tych op∏at, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci liczb´ przejechanych kilometrów
oraz kategori´ pojazdu.

9. Od op∏at za przejazd autostradà sà zwolnione po-
jazdy uprzywilejowane uczestniczàce w akcji.

Art. 4. Przepisy rozdzia∏ów 4 i 5 stosuje si´ odpo-
wiednio do budowy autostrad niep∏atnych.

Rozdzia∏ 2 
Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad

Art. 5. 1. Tworzy si´ Agencj´ Budowy i Eksploatacji
Autostrad, zwanà dalej „Agencjà”. Agencja jest paƒ-
stwowà osobà prawnà.
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
19 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1192)

USTAWA

z dnia 27 paêdziernika 1994 r.

o autostradach p∏atnych.

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8

wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 listopada 2000 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 64 pkt 1 ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych
funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej
(Dz. U. Nr 106, poz. 496), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1
stycznia 1997 r., oraz przez art. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy wy-
mienionej w przypisie 1.

———————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.



2. Siedzibà Agencji jest miasto sto∏eczne Warsza-
wa.

Art. 6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu5)

sprawuje nadzór nad Agencjà.

Art. 7. 1. Agencja przygotowuje i koordynuje budo-
w´ i eksploatacj´ autostrad w zakresie okreÊlonym
ustawà.

2. Do zadaƒ Agencji nale˝y:

1)6) prowadzenie prac studialnych dotyczàcych auto-
strad, przygotowywanie dokumentów wymaga-
nych w post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏y-
wania na Êrodowisko na etapie udzielenia wskazaƒ
lokalizacyjnych i wydania decyzji o ustaleniu loka-
lizacji autostrady, o którym mowa w przepisach
o ochronie Êrodowiska,

2) wspó∏praca z organami w∏aÊciwymi w sprawach
zagospodarowania przestrzennego, obrony naro-
dowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji
gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów,
melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i le-
Ênych, ochrony Êrodowiska oraz ochrony zabyt-
ków,

3)7) nabywanie nieruchomoÊci pod autostrady na
rzecz Skarbu Paƒstwa i gospodarowanie nimi w ra-
mach posiadanego prawa do nieruchomoÊci,

4) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert
w post´powaniu przetargowym,

5)8) przeprowadzanie post´powaƒ przetargowych
i opracowywanie projektów koncesji,

6) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej
odcinka w zakresie zgodnoÊci z przepisami technicz-
no–budowlanymi, o których mowa w art. 2 ust. 2,

7) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakre-
sie zgodnoÊci z udzielonà koncesjà i przestrzegania
warunków umowy koncesyjnej,

8) wykonywanie innych zadaƒ w sprawach autostrad,
okreÊlonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu5).

Art. 8. 1. Organem Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji kieruje jej dzia∏alnoÊcià i repre-
zentuje jà na zewnàtrz.

3. Do dokonywania czynnoÊci prawnych samo-
dzielnie, w imieniu Agencji, uprawniony jest jej Pre-
zes.

Art. 9. 1. Prezes Agencji jest powo∏ywany i odwo∏y-
wany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw transportu5).

2. Prezes Agencji sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw transportu5) roczne sprawozdanie z dzia∏al-
noÊci oraz informacj´ w∏aÊciwej komisji sejmowej,
w terminie 6 miesi´cy od zakoƒczenia roku kalendarzo-
wego.

Art. 10. 1. Zasady wynagradzania pracowników
Agencji, z wyjàtkiem Prezesa Agencji, okreÊla zak∏ado-
wy system wynagrodzeƒ.

2.9) Wynagrodzenie Prezesa Agencji ustala Prezes
Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu.

Art. 11. 1. Agencja realizuje zadania okreÊlone
w art. 7, w granicach wyznaczonych rocznymi planami
finansowymi, odpowiednio do gromadzonych Êrod-
ków.

2.10) Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrami
w∏aÊciwymi do spraw transportu oraz finansów pu-
blicznych, ustala roczny plan finansowy Agencji.

3.11) Projekt planu finansowego Agencji podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwo-
ju regionalnego w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia
12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regio-
nalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041
i Nr 109, poz. 1158 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 100,
poz. 1085).

Art. 12. 1. Agencja prowadzi samodzielnà gospo-
dark´ finansowà.

2. Przychodami Agencji sà:

1) wp∏ywy z dzia∏alnoÊci Agencji,

2) wp∏ywy z op∏at za udzielenie koncesji,

3) wp∏ywy z innych tytu∏ów.

3.12) Agencja otrzymuje dotacje, ustalane corocznie
w ustawie bud˝etowej, na zwiàzane z budowà auto-
strad prace studialne i dokumentacyjne, nabywanie
nieruchomoÊci i gospodarowanie nimi, odszkodowa-
nia, nale˝noÊci z tytu∏u ochrony gruntów leÊnych, pra-
ce scaleniowe i wymienne, przebudow´ urzàdzeƒ in-
frastruktury technicznej, przeprowadzanie ratowni-
czych badaƒ archeologicznych i badaƒ ekologicznych
oraz opracowywanie ich wyników.
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———————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia

27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2001 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy wy-
mienionej w przypisie 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy wy-
mienionej w przypisie 1.

———————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
11) Dodany przez art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-

dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 lipca 2000 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie-
nionej w przypisie 1.



Art. 12a.13) Agencja jest uprawniona do gospoda-
rowania Êrodkami pochodzàcymi z pomocy zagranicz-
nej, przekazywanymi Rzàdowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie umów lub deklaracji dawcy, na re-
alizacj´ zadaƒ w zakresie finansowania budowy i eks-
ploatacji autostrad albo wy∏àcznie eksploatacji auto-
strad, je˝eli te umowy lub deklaracje tak stanowià.

Art. 13.14) 1. Agencja mo˝e zaciàgaç kredyty d∏ugo-
terminowe oraz emitowaç obligacje za zgodà ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu oraz ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych, na zasadach
wynikajàcych z odr´bnych ustaw.

2. Na zobowiàzania Agencji, o których mowa
w ust. 1, mogà byç udzielone por´czenia lub gwaran-
cje Skarbu Paƒstwa, pod warunkiem przeznaczenia ob-
j´tych nimi kredytów lub wp∏ywów z emisji obligacji na
cele wymienione w art. 39d ust. 1.

Art. 14. 1. Sk∏adniki majàtkowe nabyte na cele
funkcjonowania Agencji tworzà fundusz statutowy
Agencji.

2.15) Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fun-
dusze mo˝e tworzyç po uzyskaniu zgody ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych.

3. Na fundusz statutowy Agencji sk∏adajà si´
w szczególnoÊci równowartoÊç netto Êrodków trwa-
∏ych, wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz Êrodki
pieni´˝ne zgromadzone z dochodów Agencji.

4. Majàtek trwa∏y Agencji podlega amortyzacji na
zasadach ogólnych.

5. Zasady prowadzenia rachunkowoÊci przez Agen-
cj´ okreÊlajà odr´bne przepisy.

Art. 15. 1. Dochody Agencji sà zwolnione od podat-
ku dochodowego od osób prawnych.

2. Agencja jest zwolniona z op∏at skarbowych oraz
podatku od nieruchomoÊci do dnia przekazania auto-
strady lub jej cz´Êci do eksploatacji przez koncesjona-
riusza.

Art. 16. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw transportu5), nadaje, w dro-
dze rozporzàdzenia, statut Agencji.

2. Statut Agencji okreÊla w szczególnoÊci jej orga-
nizacj´, zasady udzielania pe∏nomocnictw, szczegó∏o-
we zasady gospodarki finansowej Agencji i tworzenie
oddzia∏ów terenowych.

Rozdzia∏ 3 

Rada do Spraw Autostrad

Art. 17. 1. Organem opiniodawczym ministra w∏a-
Êciwego do spraw transportu5) jest Rada do Spraw Au-
tostrad, zwana dalej „Radà”.

2. Cz∏onków Rady powo∏uje i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw transportu5).

3. Przewodniczàcego Rady wybiera i odwo∏uje Ra-
da spoÊród swoich cz∏onków.

4.16) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, na
wniosek Rady, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, regu-
lamin dzia∏ania Rady do Spraw Autostrad, jej organiza-
cj´ i tryb pracy oraz sk∏ad, zapewniajàc w jej sk∏adzie
uczestnictwo przedstawicieli zainteresowanych orga-
nów administracji publicznej.

Art. 18. Do zakresu dzia∏ania Rady nale˝y w szcze-
gólnoÊci opiniowanie:

1) projektów wniosków o udzielenie wskazaƒ lokaliza-
cyjnych i o ustalenie lokalizacji,

2) kryteriów oceny dokumentacji wst´pnej i ofert
w post´powaniu przetargowym,

3) wyników kwalifikacji wst´pnej,

4) projektów koncesji,

5) zasad ustalania op∏at za przejazdy autostradami,

6) planów ratowniczych oraz planów dotyczàcych in-
frastruktury majàcej wp∏yw na stan bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego,

7) innych spraw dotyczàcych autostrad, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu5).

Rozdzia∏ 4 

Lokalizacja autostrad

Art. 19.17) Minister w∏aÊciwy do spraw administra-
cji publicznej udziela wskazaƒ lokalizacyjnych auto-
strady lub jej odcinków po zaopiniowaniu ich projektu
przez Prezesa Rzàdowego Centrum Studiów Strate-
gicznych i po uzgodnieniu z ministrami w∏aÊciwymi do
spraw gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego, rolnictwa, transportu, Êrodowiska oraz Mini-
strem Obrony Narodowej, a tak˝e z Prezesem Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz z G∏ównym In-
spektorem Sanitarnym.

Art. 20. 1. Wniosek o udzielenie wskazaƒ lokaliza-
cyjnych autostrady powinien zawieraç w szczególno-
Êci:

1) ogólny przebieg autostrady i analiz´ jej powiàzaƒ
z innymi drogami publicznymi,

2) charakterystyk´ podstawowych obiektów budow-
lanych,

3) (skreÊlony),18)
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———————
13) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.

———————
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
18) Przez art. 61 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o dost´pie do informacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 109,
poz. 1157), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.



4) ocen´ oddzia∏ywania autostrady na grunty rolne
i leÊne, sporzàdzonà przez wojewodów,

5) (skreÊlony).18)

2.19) Prezes Agencji sk∏ada wniosek, o którym mo-
wa w ust. 1, po uzyskaniu opinii Rady, w∏aÊciwych
miejscowo wojewodów oraz zainteresowanych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego.

3. Brak opinii, o której mowa w ust. 2, w terminie
30 dni od dnia zwrócenia si´ przez Prezesa Agencji
o wyra˝enie opinii, traktuje si´ jako niewniesienie za-
strze˝eƒ.

4.20) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw trans-
portu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania,
jakim powinna odpowiadaç ocena, o której mowa
w ust. 1 pkt 4.

5.21) W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4,
ustala si´:

1) zakres zagadnieƒ dotyczàcych warunków glebowo-
-rolniczych i lasów, które powinny zostaç w ocenie
zawarte, ocenione i ustalone, z uwzgl´dnieniem
danych umo˝liwiajàcych dokonanie analizy wp∏y-
wu realizacji autostrady na potencja∏ produkcyjny
gruntów rolnych i leÊnych,

2) form´ opisowà i graficznà oceny.

Art. 21. 1. Decyzj´ o ustaleniu lokalizacji autostra-
dy, na wniosek Prezesa Agencji, wydaje wojewoda.

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji powinien zawieraç:

1) map´ w skali 1:5000, przedstawiajàcà istniejàce
uzbrojenie terenu, proponowany przebieg auto-
strady, z zaznaczeniem terenu niezb´dnego dla
obiektów budowlanych i ustanowienia stref
ochronnych,

2) wymagane odr´bnymi przepisami zezwolenia i sta-
nowiska w∏aÊciwych organów.

3. O wszcz´ciu post´powania o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji wojewoda zawiadamia w drodze
obwieszczeƒ w urz´dach gmin i w prasie lokalnej.

Art. 22. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostra-
dy, wydana zgodnie ze wskazaniami lokalizacyjnymi,
powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) wymagania dotyczàce powiàzania z innymi droga-
mi publicznymi,

2) linie rozgraniczajàce teren,

3) warunki techniczne realizacji,

4) warunki wynikajàce z potrzeb ochrony Êrodowiska
i ochrony dóbr kultury,

5) wymagania dotyczàce ochrony interesów osób
trzecich.

2. Wojewoda dor´cza decyzj´ o ustaleniu lokaliza-
cji autostrady wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej
wydaniu i treÊci pozosta∏e strony w drodze obwiesz-
czeƒ w urz´dach gmin i w prasie lokalnej.

Art. 23. 1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek
Prezesa Agencji, wojewoda mo˝e nadaç decyzji
o ustaleniu lokalizacji rygor natychmiastowej wyko-
nalnoÊci.

2. Odwo∏anie strony od decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji powinno byç rozpatrzone w terminie 14 dni, a skar-
ga do sàdu administracyjnego w terminie dwóch mie-
si´cy.

Art. 24.22) Od decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1,
s∏u˝y stronie odwo∏anie do Prezesa Urz´du Mieszkal-
nictwa i Rozwoju Miast.

Art. 25. 1. Przepisy o zagospodarowaniu prze-
strzennym nie majà zastosowania w sprawach okreÊlo-
nych w niniejszym rozdziale.

2.23) Wojewoda wydaje pozwolenia na budow´ au-
tostrady na zasadach i w trybie przepisów prawa bu-
dowlanego, z zastrze˝eniem ust. 3, oraz dor´cza je
wnioskodawcy, a pozosta∏e strony zawiadamia o jego
wydaniu i treÊci w drodze obwieszczeƒ w urz´dach
gmin i w prasie lokalnej.

3. Ilekroç w przepisach prawa budowlanego mowa
jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, rozumie si´ przez to tak˝e decyzj´ o usta-
leniu lokalizacji autostrady.

Rozdzia∏ 5 

Nabywanie nieruchomoÊci pod autostrady

Art. 26. 1.24) Agencja nabywa na w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa nieruchomoÊci na cele budowy autostrad,
w drodze umowy, z zastrze˝eniem art. 27.

2.25) Agencja mo˝e nabywaç, w drodze umowy, na
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa nieruchomoÊci poza pasem
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——————
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 1 ustawy z dnia

24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych
kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 2 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 6.

21) Dodany przez art. 50 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 6.

———————
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 64 pkt 3 ustawy wymie-

nionej w przypisie 2 jako pierwsza.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
24) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienio-

nej w przypisie 1.
25) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.



drogowym autostrady w celu dokonania ich zamiany
na nieruchomoÊci po∏o˝one w pasie drogowym auto-
strady.

Art. 27. 1.26) NieruchomoÊci przeznaczone na pasy
drogowe autostrad, stanowiàce w∏asnoÊç jednostek
samorzàdu terytorialnego, stajà si´, z mocy prawa,
w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa z dniem, w którym decyzja
o ustaleniu lokalizacji dotyczàca tych nieruchomoÊci
sta∏a si´ ostateczna.

2.27) Za nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 1,
jednostkom samorzàdu terytorialnego przys∏uguje od-
szkodowanie, ustalone wed∏ug zasad obowiàzujàcych
przy wyw∏aszczaniu nieruchomoÊci.

3. Wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie
nieruchomoÊci przez Skarb Paƒstwa oraz ustala od-
szkodowanie.

4.28) Odszkodowanie jest wyp∏acane przez Agencj´
z dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 3.

Art. 28. W przypadku gdy przeznaczone na pasy
drogowe nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa zosta∏y oddane w u˝ytkowanie wieczyste,
Agencja dzia∏ajàc w imieniu Skarbu Paƒstwa rozwiàzu-
je z u˝ytkownikiem wieczystym umow´ u˝ytkowania
wieczystego.

Art. 29. 1.29) Wszcz´cie post´powania wyw∏aszcze-
niowego, w odniesieniu do nieruchomoÊci przeznaczo-
nych na pasy drogowe autostrad, nast´puje na wnio-
sek Prezesa Agencji po bezskutecznym up∏ywie termi-
nu wyznaczonego przez wojewod´ na piÊmie w∏aÊci-
cielowi lub u˝ytkownikowi wieczystemu nieruchomo-
Êci do zawarcia umowy, o której mowa w art. 26 i 28.
Termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 2 miesiàce od dnia
otrzymania przez w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczy-
stego nieruchomoÊci pisemnej oferty Agencji zawarcia
umowy.

2.30) W przypadku gdy nieruchomoÊci przeznaczo-
ne na pasy drogowe autostrad majà nieuregulowany
stan prawny, wszcz´cie post´powania nast´puje na
wniosek Prezesa Agencji, bez koniecznoÊci zachowa-
nia warunków okreÊlonych w ust. 1.

Art. 30. Post´powanie wyw∏aszczeniowe wszczyna
i decyzje w jego toku wydaje wojewoda.

Art. 31. 1. Po wszcz´ciu post´powania wyw∏aszcze-
niowego wojewoda, na wniosek Prezesa Agencji,
udziela w uzasadnionych przypadkach, w drodze decy-
zji, zezwolenia na niezw∏oczne zaj´cie nieruchomoÊci
przeznaczonych na pasy drogowe autostrad.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç nada-
ny rygor natychmiastowej wykonalnoÊci, z uwzgl´d-
nieniem stanu przygotowania inwestycji oraz mo˝li-
woÊci zbioru ziemiop∏odów.

3.31) Decyzja, o której mowa w ust. 1, uprawnia do
dysponowania nieruchomoÊcià na cele budowlane
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Art. 32. 1. Odszkodowanie za wyw∏aszczonà nieru-
chomoÊç powinno odpowiadaç jej wartoÊci rynkowej,
ustalonej wed∏ug stanu na dzieƒ wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji autostrady.

2.32) WartoÊç nieruchomoÊci okreÊlajà rzeczoznaw-
cy majàtkowi, o których mowa w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podle-
ga waloryzacji na dzieƒ wyp∏aty, wed∏ug zasad obo-
wiàzujàcych w razie zwrotu wyw∏aszczonych nierucho-
moÊci.

4. Odszkodowanie za wyw∏aszczone nieruchomo-
Êci wyp∏acane jest ze Êrodków finansowych przekazy-
wanych wojewodzie przez Agencj´.

Art. 33. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady
stanowi podstaw´ do wydania decyzji o wygaÊni´ciu
zarzàdu ustanowionego na nieruchomoÊci przeznaczo-
nej na pasy drogowe autostrad, stanowiàcej w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa. Przepis art. 31 stosuje si´ odpowied-
nio.

2.33) Je˝eli przeznaczona na pasy drogowe auto-
strad nieruchomoÊç stanowiàca w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa zosta∏a wydzier˝awiona lub wynaj´ta, decyzja
o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstaw´ do
wypowiedzenia umowy dzier˝awy lub najmu ze skut-
kiem natychmiastowym. Za straty poniesione na sku-
tek rozwiàzania umowy przys∏uguje od Agencji od-
szkodowanie, które jest wyp∏acane przez Agencj´ z do-
tacji, o których mowa w art. 12 ust. 3.

3. Do rozwiàzania u˝ytkowania ustanowionego
w drodze decyzji lub umowy stosuje si´ odpowiednio
przepisy ust. 1 i 2.

Art. 34. 1. Z dniem nabycia przez Skarb Paƒstwa
w∏asnoÊci nieruchomoÊci ustanowione zostaje, z mocy
prawa, na rzecz Agencji prawo u˝ytkowania.

2. W stosunku do nieruchomoÊci, o których mowa
w art. 28 i 33, prawo u˝ytkowania na rzecz Agencji zo-
staje ustanowione z mocy prawa odpowiednio z dniem
rozwiàzania u˝ytkowania wieczystego, wygaÊni´cia za-
rzàdu lub rozwiàzania umów: u˝ytkowania, dzier˝awy
lub najmu.
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3. Ustanowienie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2,
stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

Art. 35. Agencja jest zwolniona z op∏at za u˝ytkowa-
nie nieruchomoÊci przeznaczonych na pasy drogowe
autostrad.

Art. 36.34) 1. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´tych
decyzjami o ustaleniu lokalizacji autostrady nie stosu-
je si´ przepisów o ochronie gruntów rolnych i leÊnych,
z tym ˝e okreÊlone w tych przepisach nale˝noÊci oraz
jednorazowe odszkodowania w razie dokonania przed-
wczesnego wyr´bu drzewostanu w odniesieniu do
gruntów leÊnych i zadrzewionych przeznacza si´ na
Fundusz LeÊny w Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒstwo-
wych — z tytu∏u wy∏àczenia gruntów Skarbu Paƒstwa,
zarzàdzanych przez Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne
„Lasy Paƒstwowe”.

2. Nale˝noÊci oraz jednorazowe odszkodowania
w wysokoÊci ustalonej przez organy w∏aÊciwe w spra-
wach ochrony gruntów leÊnych Agencja przekazuje na
rachunek bankowy funduszu, o którym mowa w ust. 1,
po nabyciu przez Agencj´ wszystkich gruntów w da-
nym obr´bie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30
czerwca ka˝dego roku.

Art. 37. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy, o której
mowa w art. 32 ust. 2.

Rozdzia∏ 6 

Finansowanie budowy autostrad

Art. 38.35) 1. Budow´ autostrad, z zastrze˝eniem
ust. 2, finansuje si´:

1) ze Êrodków w∏asnych koncesjonariuszy oraz uzy-
skanych przez nich kredytów bankowych i po˝y-
czek,

2) ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu paƒstwa usta-
lanych corocznie w ustawie bud˝etowej na cele,
o których mowa w art. 12 ust. 3,

3) ze Êrodków funduszu, o którym mowa w art. 39, na
warunkach okreÊlonych w koncesji i umowie kon-
cesyjnej,

4) z innych êróde∏.

2. W przypadku gdy przewiduje si´ udzielenie kon-
cesji wy∏àcznie na eksploatacj´ autostrady lub jej od-
cinka, budow´ tej autostrady lub jej odcinka finansuje
si´ na zasadach dotyczàcych finansowania i budowy
dróg publicznych okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach.

3. Koncesjonariuszowi mogà byç udzielone przez
Skarb Paƒstwa gwarancje i por´czenia zgodnie z prze-
pisami o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne.

Art. 39.36) W Banku Gospodarstwa Krajowego two-
rzy si´ Krajowy Fundusz Autostradowy, zwany dalej
„Funduszem”.

Art. 39a.37) 1. Przychodami Funduszu sà:

1) Êrodki przekazywane z bud˝etu paƒstwa w wysoko-
Êci stanowiàcej cz´Êç planowanych dochodów bu-
d˝etowych z tytu∏u podatku akcyzowego od samo-
chodów,

2) odsetki z tytu∏u oprocentowania Êrodków Funduszu
oraz odsetki od lokat okresowo wolnych Êrodków
Funduszu w bankach,

3) wp∏ywy z inwestycji Êrodków Funduszu w papiery
wartoÊciowe emitowane przez Skarb Paƒstwa lub
Narodowy Bank Polski oraz papiery wartoÊciowe
okreÊlajàce Êwiadczenia pieni´˝ne, gwarantowane
lub por´czane przez Skarb Paƒstwa albo Narodo-
wy Bank Polski,

4) przychody ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w spó∏kach,
przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego
przez Skarb Paƒstwa, w celu zasilenia Funduszu,

5) przychody z akcji i udzia∏ów, o których mowa
w pkt 4,

6) Êrodki pochodzàce z op∏at za przejazdy autostradà,
o których mowa w art. 3 ust. 4,

7) kwoty wp∏acone przez koncesjonariuszy zgodnie
z art. 3 ust. 6,

8) kwoty wp∏acone z tytu∏u zwrotu po˝yczek udzielo-
nych zgodnie z art. 39d ust. 1 pkt 1 i 2,

9) Êrodki z kredytów zaciàgni´tych przez Agencj´ na
cele, o których mowa w art. 39d ust. 1,

10) wp∏ywy z obligacji emitowanych przez Agencj´ na
cele, o których mowa w art. 39d ust. 1,

11) darowizny i zapisy,

12) wp∏ywy z innych Êrodków publicznych,

13) wp∏ywy z innych tytu∏ów.

2. Rada Ministrów okreÊla procentowo, w drodze
rozporzàdzenia, w terminie do koƒca czerwca ka˝dego
roku, cz´Êç planowanych dochodów bud˝etowych z ty-
tu∏u podatku akcyzowego od samochodów, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczonà na Fundusz w kolej-
nym roku bud˝etowym, z uwzgl´dnieniem przewidy-
wanego zakresu dofinansowania z Funduszu realizacji
zadaƒ zwiàzanych z budowà autostrad.

Art. 39b.37) Dochody Banku Gospodarstwa Krajo-
wego stanowiàce równowartoÊç przychodów Fundu-
szu, o których mowa w art. 39a ust. 1, sà wolne od po-
datku dochodowego.

Art. 39c.37) 1. W celu zasilenia Funduszu minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa mo˝e, w imieniu
Skarbu Paƒstwa, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, przekazaç nieodp∏atnie Bankowi
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Gospodarstwa Krajowego akcje i udzia∏y w spó∏kach,
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, z uwzgl´dnie-
niem zaakceptowanego przez Rad´ Ministrów zakresu
dofinansowania ze Êrodków Funduszu zadaƒ zwiàza-
nych z budowà autostrad oraz wartoÊci tych akcji
i udzia∏ów.

2. Akcje i udzia∏y Skarbu Paƒstwa, o których mowa
w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zbywa
w uzgodnieniu z ministrami w∏aÊciwymi do spraw fi-
nansów publicznych, Skarbu Paƒstwa oraz transportu.

3. O zbyciu akcji i udzia∏ów, o których mowa
w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia
ministrów w∏aÊciwych do spraw finansów publicz-
nych, Skarbu Paƒstwa oraz transportu.

4. Do przekazania akcji i udzia∏ów, o których mowa
w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje si´ przepisów
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 26).

5. Zwalnia si´ od op∏aty skarbowej zbycie akcji
i udzia∏ów, o których mowa w ust. 1, przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

Art. 39d.37) 1. Ârodki Funduszu, które przeznacza
si´ na dofinansowanie realizacji zadaƒ zwiàzanych
z budowà autostrad, mogà byç przekazywane w nast´-
pujàcych formach:

1) dotacji lub po˝yczek nieoprocentowanych, udziela-
nych koncesjonariuszom, na warunkach okreÊlo-
nych w koncesji i umowie koncesyjnej, w okresie
budowy autostrady lub jej odcinka,

2) po˝yczek nieoprocentowanych, udzielanych konce-
sjonariuszom na pokrycie cz´Êci okresowych nie-
doborów bie˝àcych przychodów z tytu∏u eksplo-
atacji autostrady, w celu zapewnienia p∏ynnoÊci
wydatków zwiàzanych z bie˝àcà obs∏ugà i sp∏atà
kredytów lub po˝yczek bàdê obligacji wyemitowa-
nych w zwiàzku z budowà autostrady,

3) p∏atnoÊci koncesjonariuszom:
a) sta∏ych kosztów ponoszonych z tytu∏u zachowa-

nia nieprzerwanej dost´pnoÊci do autostrady, jej
utrzymania i przejezdnoÊci,

b) zmiennych kwot uzale˝nionych od spe∏nienia
przez koncesjonariuszy wymogów okreÊlonych
w koncesji i umowie koncesyjnej, 

je˝eli op∏aty za przejazdy autostradà stanowià przy-
chody Funduszu.

2. Ze Êrodków finansowych Funduszu dokonuje si´
sp∏aty kredytów i wykupu obligacji, o których mowa
w art. 13 ust. 1, oraz sp∏aty zobowiàzaƒ wynikajàcych
z wykonania przez Skarb Paƒstwa obowiàzków z tytu∏u
gwarancji i por´czeƒ, o których mowa w art. 13 ust. 2.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mini-
ster w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e, za zgodà mi-

nistra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
przeznaczyç Êrodki Funduszu, w cz´Êci nieprzekracza-
jàcej 25% tych Êrodków, na pokrycie kosztów dzia∏alno-
Êci Agencji, finansowanych z jej przychodów.

4. Ze Êrodków finansowych Funduszu dokonuje si´
wyp∏aty wynagrodzenia prowizyjnego przys∏ugujàce-
go Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39e.37) 1. Wyp∏aty z Funduszu Êrodków finan-
sowych na podstawie art. 39d ust. 1, w zakresie zaak-
ceptowanym przez Rad´ Ministrów zgodnie
z art. 42a i wynikajàcym z koncesji i umowy koncesyj-
nej, sà gwarantowane przez Skarb Paƒstwa.

2. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ art. 4, art. 31, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr
79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550,
Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 16, poz.
167 i Nr 81, poz. 876).

3. Gwarancje, o których mowa w ust. 1:

1) udzielane sà przez Rad´ Ministrów na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
uzgodniony z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, po akceptacji przez Rad´ Ministrów for-
my i zakresu dofinansowania ze Êrodków Fundu-
szu zgodnie z art. 42a,

2) nie mogà przekraczaç zaakceptowanego przez Ra-
d´ Ministrów zakresu dofinansowania zgodnie
z art. 42a,

3) sà ograniczone w czasie terminem wyp∏at dofinan-
sowania w trybie ustalonym zgodnie z art. 42a.

Art. 39f.37) Bank Gospodarstwa Krajowego, dzia∏a-
jàc w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, dokonuje na
rzecz koncesjonariuszy wyp∏at ze Êrodków finanso-
wych Funduszu, w formach okreÊlonych w art. 39d
ust. 1, w zakresie wynikajàcym z koncesji i umowy kon-
cesyjnej.

Art. 39g.37) 1. Okresowo wolne Êrodki Funduszu,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowe-
go mo˝e:

1) lokowaç w innych bankach,

2) inwestowaç w papiery wartoÊciowe, o których mo-
wa w art. 39a ust. 1 pkt 3.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jed-
nym banku lub grupie banków powiàzanych ze sobà
kapita∏owo lub organizacyjnie, nie mo˝e przekroczyç
15% okresowo wolnych Êrodków Funduszu.

3. WysokoÊç Êrodków Funduszu przeznaczonych
na lokaty i inwestycje, o których mowa w ust. 1, Bank
Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z Prezesem Agen-
cji.

Art. 39h.37) Bank Gospodarstwa Krajowego, dzia∏a-
jàc w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, dokonuje ze
Êrodków Funduszu sp∏aty kredytów, wykupu obligacji
oraz sp∏aty zobowiàzaƒ, o których mowa w art. 39d
ust. 2.
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Art. 39i.37) Bank Gospodarstwa Krajowego przeka-
zuje Agencji, ze Êrodków Funduszu, Êrodki finansowe,
o których mowa w art. 39d ust. 3, na zlecenie ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu.

Art. 39j.37) Szczegó∏owy sposób i terminy dokony-
wania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wyp∏at,
lokat i inwestycji ze Êrodków Funduszu, o których mo-
wa w art. 39f—39i, okreÊli umowa zawarta pomi´dzy
ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39k.37) 1. Bank Gospodarstwa Krajowego po-
biera wynagrodzenie prowizyjne z tytu∏u prowadzenia
Funduszu.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1, oraz tryb i terminy jego wyp∏aty, uwzgl´dnia-
jàc koszty Banku ponoszone w zwiàzku z obs∏ugà Fun-
duszu, lokowaniem i inwestowaniem Êrodków Fundu-
szu.

Art. 39l.37) 1. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wyodr´bnia w swoim planie finansowym plan fi-
nansowy Funduszu, opracowany w uzgodnieniu
z Prezesem Agencji i zatwierdzony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych oraz
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu,

2) sporzàdza dla Funduszu odr´bny bilans oraz rachu-
nek zysków i strat, wchodzàce w sk∏ad sprawozda-
nia finansowego Banku.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego sk∏ada ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych oraz
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu, w termi-
nie do koƒca miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym kwar-
tale, informacj´ o wysokoÊci Êrodków Funduszu oraz
zestawienie zbiorcze operacji dokonanych za jego po-
Êrednictwem za dany kwarta∏.

Rozdzia∏ 7 

Post´powanie przetargowe

Art. 40. Budowa i eksploatacja autostrady wymaga
uzyskania koncesji.

Art. 41.38) Wybór koncesjonariusza nast´puje
w drodze przeprowadzanego przez Agencj´ trójstop-
niowego post´powania przetargowego:

1) kwalifikacji wst´pnej,

2) przetargu ograniczonego do zakwalifikowanych do
z∏o˝enia oferty, zwanego dalej „przetargiem”,

3) negocjacji umowy koncesyjnej.

Art. 42. 1.39) Agencja zaprasza do udzia∏u w kwalifi-
kacji wst´pnej poprzez umieszczenie og∏oszenia w pra-

sie o zasi´gu krajowym oraz w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie autostrady,

1a)40) przedmiot dzia∏alnoÊci obj´ty koncesjà,

2) okreÊlenie miejsca i terminu otrzymania specyfika-
cji warunków kwalifikacji wst´pnej oraz wysokoÊç
op∏at za specyfikacj´,

3) informacj´ o miejscu i terminie:
a) sk∏adania dokumentacji do kwalifikacji wst´p-

nej,
b) og∏oszenia wyników,

4) informacj´ o sposobie og∏oszenia wyników kwalifi-
kacji wst´pnej.

3. Specyfikacja warunków kwalifikacji wst´pnej
sk∏ada si´ w szczególnoÊci z:

1) podstawowych informacji technicznych dotyczà-
cych autostrady,

2) informacji o podstawowych wymaganiach proce-
dury kwalifikacji wst´pnej.

3)41) informacji o zakresie i formach dofinansowania
budowy autostrady ze Êrodków Funduszu.

Art. 42a.42) Przed zaproszeniem do udzia∏u w kwa-
lifikacji wst´pnej minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, na wniosek Prezesa Agencji, przedk∏ada Radzie Mi-
nistrów informacj´ o przewidywanych warunkach po-
st´powania przetargowego oraz do akceptacji przewi-
dywane zasady dofinansowania ze Êrodków Funduszu,
okreÊlajàc zakres i form´ tego dofinansowania.

Art. 43.43) 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, w post´powa-
niu przetargowym mogà uczestniczyç spó∏ki akcyjne
z siedzibà w Rzeczypospolitej Polskiej o kapitale akcyj-
nym nie mniejszym ni˝ równowartoÊç 5 mln EURO,
których przedmiotem przedsi´biorstwa jest, zgodnie
ze statutem, wy∏àcznie budowa lub eksploatacja auto-
strad.

2. Na etapie kwalifikacji wst´pnej dokumentacj´
mogà sk∏adaç uczestnicy, którzy nie spe∏niajà warun-
ków okreÊlonych w ust. 1. Uczestnicy, którzy z∏o˝yli do-
kumentacj´ do kwalifikacji wst´pnej, mogà braç udzia∏
w dalszych etapach post´powania przetargowego pod
warunkiem, ˝e po zakoƒczeniu kwalifikacji wst´pnej
zostanie zarejestrowana spó∏ka spe∏niajàca wymogi
okreÊlone w ust. 1. Projekt statutu oraz projekty aktów
o zawiàzaniu spó∏ki i obj´ciu akcji powinny zostaç z∏o-
˝one w dokumentacji do kwalifikacji wst´pnej.
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38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
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40) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
41) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
42) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.



Art. 44. 1. W czasie przygotowywania dokumenta-
cji do kwalifikacji wst´pnej uczestnik mo˝e zwróciç si´
do Agencji o wyjaÊnienie elementów specyfikacji wa-
runków tej kwalifikacji.

2. TreÊç udzielonej odpowiedzi Agencja przesy∏a
jednoczeÊnie wszystkim uczestnikom kwalifikacji
wst´pnej.

Art. 45. Cz∏onków komisji przetargowej powo∏uje
i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw transportu5).

Art. 46. 1. Uczestnicy kwalifikacji wst´pnej mogà
byç zobowiàzani do udzielenia dodatkowych wyja-
Ênieƒ komisji przetargowej.

2. Agencja mo˝e przed∏u˝yç termin sk∏adania doku-
mentacji do kwalifikacji wst´pnej w sposób okreÊlony
w art. 42 ust. 1.

Art. 47. 1. Oceny dokumentacji do kwalifikacji
wst´pnej dokonuje komisja przetargowa zgodnie z kry-
teriami okreÊlonymi przez ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu5) w przepisach, o których mowa
w art. 53.

2. Ocena dokumentacji z∏o˝onej do kwalifikacji
wst´pnej jest podstawà wyboru uczestników przetar-
gu, zwanych dalej „oferentami”.

3. Komisja przetargowa dokonuje wyboru oferen-
tów.

4. Z czynnoÊci otwarcia i oceny dokumentacji do
kwalifikacji wst´pnej, wyboru oferentów i og∏oszenia
wyników wyboru sporzàdza si´ protokó∏.

5. Protokó∏, o którym mowa w ust. 4, udost´pnia si´
uczestnikom kwalifikacji wst´pnej na ich ˝àdanie.

Art. 48. 1. Oferenci otrzymujà pisemne zaproszenie
do przetargu, z podaniem w szczególnoÊci terminu
i miejsca sk∏adania ofert.

2. Oferenci otrzymujà informacj´ o warunkach
przetargu po wp∏aceniu na rachunek Agencji op∏aty za
informacj´ oraz po z∏o˝eniu pisemnego oÊwiadczenia
o nieudost´pnianiu osobom trzecim informacji uzyska-
nych w trakcie przetargu.

3. Informacja o warunkach przetargu zawiera
w szczególnoÊci:

1) podstawowà dokumentacj´ technicznà, pozwalajà-
cà na sformu∏owanie oferty,

2) wymagania co do treÊci i zakresu oferty,

3) informacj´ o przewidywanych istotnych warun-
kach koncesji i umowy koncesyjnej,

4)44) informacje o terminie i formie wniesienia wa-
dium oraz o jego wysokoÊci, zatwierdzonej na
wniosek Prezesa Agencji przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw transportu.

4. Prezes Agencji okreÊla wysokoÊç i tryb uiszcze-
nia op∏aty, o której mowa w ust. 2.

Art. 49. Komisja przetargowa ocenia w szczególno-
Êci:

1) stan ekonomiczno–finansowy, w tym wiarygod-
noÊç finansowà oferenta,

2) przygotowanie organizacyjne i techniczne oferenta
lub wskazanych przez niego wykonawców do nale-
˝ytego wykonania autostrady,

3) plan finansowania oraz program budowy i eksplo-
atacji autostrady,

4) stopieƒ zdolnoÊci oferenta do finansowania budo-
wy bez por´czeƒ, o których mowa w art. 39,

5) proponowany przez oferenta zakres zatrudnienia
wykonawców polskich oraz stosowania materia-
∏ów i wyrobów produkcji krajowej.

Art. 50.45) Do przetargu i ofert stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 44—47.

Art. 50a.46) Komisja przetargowa przedstawia mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw transportu i Prezesowi
Agencji protokó∏ z post´powania przetargowego,
o którym mowa w art. 41 pkt 1 i 2, oraz zawiadamia ofe-
rentów o wynikach tego post´powania.

Art. 50b.46) 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, Agencja prze-
prowadza negocjacje ze spó∏kà, której oferta zosta∏a
w wyniku przetargu uznana przez komisj´ przetargowà
za najkorzystniejszà.

2. Negocjacje, o których mowa w ust. 1, mogà byç
prowadzone jednoczeÊnie z wi´cej ni˝ jednà spó∏kà,
w zakresie treÊci z∏o˝onych ofert, o ile ich oferty zosta-
∏y uznane przez komisj´ przetargowà za równorz´dne.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes
Agencji jest obowiàzany do opracowania wytycznych
prowadzenia negocjacji, z uwzgl´dnieniem w szcze-
gólnoÊci wymagaƒ dotyczàcych stopnia zdolnoÊci
oferenta do finansowania budowy i eksploatacji auto-
strady przy ograniczonym korzystaniu ze Êrodków pu-
blicznych oraz terminu realizacji procesu inwestycyj-
nego.

4. Wytyczne, o których mowa w ust. 3, podlegajà
zatwierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu.

Art. 50c.46) Je˝eli negocjacje nie zostanà zakoƒczo-
ne uzgodnieniem treÊci umowy koncesyjnej w termi-
nie 9 miesi´cy od dnia ich rozpocz´cia, Prezes Agencji
mo˝e, za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu, uznaç post´powanie przetargowe za bezsku-
teczne lub przeprowadziç negocjacje ze spó∏kà, której
oferta by∏a druga w kolejnoÊci po ofercie najkorzyst-
niejszej.
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44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.

———————
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
46) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.



Art. 51. 1.47) Wycofanie oferty w czasie przetargu
lub negocjacji umowy koncesyjnej powoduje utrat´
wadium.

2. Wadium wniesione przez oferenta, którego ofer-
ta nie zosta∏a przyj´ta, podlega zwrotowi w terminie 14
dni po dokonaniu wyboru ofert przez komisj´ przetar-
gowà.

3. Wadium wniesione przez oferenta, którego ofer-
ta zosta∏a uznana za najkorzystniejszà, podlega zwroto-
wi w terminie 14 dni po zawarciu umowy koncesyjnej.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie odstàpienia ofe-
renta od zawarcia umowy koncesyjnej bez wa˝nych
przyczyn.

Art. 52. (skreÊlony).48)

Art. 52a.49) 1. Prezes Agencji przedstawia ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw transportu protokó∏ z nego-
cjacji umowy koncesyjnej oraz zawiadamia spó∏ki
uczestniczàce w negocjacjach o ich wyniku.

2. W przypadku gdy negocjacje zostanà zakoƒczo-
ne uzgodnieniem treÊci umowy koncesyjnej, Prezes
Agencji przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
transportu projekt koncesji i umowy koncesyjnej, wraz
z protoko∏em, o którym mowa w ust. 1.

Art. 53.50) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki post´powania przetargowego oraz tryb pracy komi-
sji przetargowej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres
przedmiotowy specyfikacji warunków kwalifikacji
wst´pnej, informacji o warunkach przetargu oraz ofert
sk∏adanych przez uczestników przetargu, a tak˝e kryte-
ria oceny poszczególnych etapów post´powania prze-
targowego.

Rozdzia∏ 8 

Koncesje na budow´ i eksploatacj´ autostrad

Art. 54.51) Koncesji udziela si´ spó∏ce, z którà zosta-
∏a uzgodniona treÊç umowy koncesyjnej.

Art. 55. 1. Organem w∏aÊciwym do udzielenia i cof-
ni´cia koncesji jest minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu5).

2. Udzielenie i cofni´cie koncesji nast´puje w dro-
dze decyzji.

3.52) Za udzielenie koncesji pobiera si´ op∏at´, któ-
ra mo˝e byç uiszczona jednorazowo lub w ratach.

4. Koncesja mo˝e byç udzielona na budow´ i eks-
ploatacj´ albo wy∏àcznie na eksploatacj´ autostrady
lub jej odcinka.

5.53) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç, sposób i termin uiszczenia op∏aty za udzielenie
koncesji, majàc na uwadze przewidywanà wysokoÊç
kosztów budowy danego odcinka autostrady, okreÊlo-
nà w ofercie z∏o˝onej w post´powaniu przetargowym
przez oferenta, z którym zosta∏a uzgodniona treÊç umo-
wy koncesyjnej.

Art. 56. Koncesja okreÊla w szczególnoÊci:

1) nazw´ spó∏ki i jej siedzib´,

2) przedmiot dzia∏alnoÊci obj´ty koncesjà,

3) dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci,

4) obowiàzki koncesjonariusza, okreÊlone w art. 57,

5) okres, na jaki zosta∏a udzielona,

6)54) wysokoÊç i formy dofinansowania budowy auto-
strady ze Êrodków Funduszu, w zakresie zaakcepto-
wanym przez Rad´ Ministrów,

7)54) wysokoÊç i sposób uiszczenia op∏aty za udziele-
nie koncesji.

Art. 57. Koncesjonariusz jest obowiàzany do:

1) zgromadzenia Êrodków finansowych na budow´
i podj´cie eksploatacji autostrady,

2) przygotowania dokumentacji technicznej wymaga-
nej do podj´cia budowy autostrady, uzyskania po-
zwolenia na budow´ i uzgodnieƒ wymaganych od-
r´bnymi przepisami,

3) przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych
i eksploatacyjnych dotyczàcych autostrad oraz
przepisów dotyczàcych ochrony Êrodowiska
i ochrony dóbr kultury,

4) terminowej realizacji procesu inwestycyjnego,

5)55) utrzymania autostrady, w zakresie okreÊlonym
w art. 57a, wed∏ug standardów okreÊlonych
w przepisach prawa i umowie,

6) umo˝liwienia Agencji dokonania, w dowolnym cza-
sie, kontroli budowy i eksploatacji autostrady oraz
dostarczania w tym zakresie danych i dokumen-
tów.

Art. 57a.56) 1. Koncesjonariusz jest obowiàzany do
utrzymania, modernizacji i ochrony autostrady wraz
z nawierzchnià drogowà i obiektami mostowymi w jej
pasie drogowym oraz urzàdzeniami bezpieczeƒstwa
i organizacji ruchu, zwiàzanymi z funkcjonowaniem tej
autostrady, z zastrze˝eniem ust. 2.
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47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
48) Przez art. 1 pkt 33 ustawy wymienionej w przypisie 1.
49) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1.

———————
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
54) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
56) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.



2. Utrzymanie wchodzàcych w sk∏ad pasa drogo-
wego autostrady przejazdów z przecinajàcymi jà dro-
gami i innymi liniami komunikacyjnymi w cz´Êci dro-
gowej i mostowej obejmujàcej skarpy nasypów i wy-
kopów, urzàdzenia odwadniajàce, nawierzchnie, toro-
wiska, chodniki, pobocza, por´cze oraz urzàdzenia or-
ganizacji i bezpieczeƒstwa ruchu nale˝y do zarzàdców
w∏aÊciwych dla tych dróg lub linii komunikacyjnych,
w których ciàgu sà one zlokalizowane.

Art. 58. 1. Koncesja mo˝e byç cofni´ta w przypad-
ku:
1)57) niezawarcia umowy koncesyjnej w terminie 30

dni od daty, w której decyzja o udzieleniu koncesji
sta∏a si´ ostateczna,

2) naruszenia obowiàzków, o których mowa w art. 57,
lub warunków umowy koncesyjnej,

3) zagro˝enia wa˝nego interesu gospodarki narodo-
wej, obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
zagro˝enia bezpieczeƒstwa ludzi.

2. Koncesja wygasa w przypadku rozwiàzania umo-
wy koncesyjnej.

Art. 59. (skreÊlony).58)

Art. 60. 1. Agencja jest uprawniona do kontroli bu-
dowy i eksploatacji autostrady w zakresie:
1) zgodnoÊci z udzielonà koncesjà,
2) przestrzegania warunków umowy koncesyjnej,
3) zgodnoÊci op∏at za przejazdy autostradà ze szczegó-

∏owymi zasadami okreÊlonymi w przepisach, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 4.

2. Osoby upowa˝nione przez Prezesa Agencji do do-
konywania kontroli sà uprawnione w szczególnoÊci do:
1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, na której jest pro-

wadzona budowa lub eksploatacja autostrady,
2) ˝àdania pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ, okaza-

nia dokumentów lub innych informacji oraz udo-
st´pnienia danych majàcych zwiàzek z przedmio-
tem kontroli.

3.59) Na wniosek Prezesa Agencji minister w∏aÊciwy
do spraw transportu mo˝e wezwaç koncesjonariusza
do usuni´cia, w wyznaczonym terminie, stwierdzo-
nych nieprawid∏owoÊci.

4.59) W przypadku gdy koncesjonariusz nie usunà∏
nieprawid∏owoÊci w terminie, o którym mowa w ust. 3,
art. 58 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 9 

Umowa koncesyjna

Art. 61. 1.60) Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu5) zawiera z koncesjonariuszem umow´ koncesyjnà.

2.61) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu uzgad-
nia z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych postanowienia umowy, o której mowa
w ust. 1, w zakresie dotyczàcym zobowiàzaƒ finanso-
wych Skarbu Paƒstwa.

Art. 62. 1. Umowa koncesyjna powinna okreÊlaç
w szczególnoÊci:

1) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia budowy,

2) okres eksploatacji autostrady i stawki op∏at w chwi-
li rozpocz´cia eksploatacji,

2a)62) wysokoÊç i formy dofinansowania budowy au-
tostrady ze Êrodków Funduszu,

2b)62) warunki i zakres podzia∏u zysku pomi´dzy kon-
cesjonariusza a Fundusz,

3) termin przekazania dokumentacji dotyczàcej lokali-
zacji autostrady,

4)63) sposób, terminy i zasady odp∏atnoÊci z tytu∏u
udost´pnienia koncesjonariuszowi przez Agencj´
gruntów pod budow´ autostrady oraz warunki za-
gospodarowania znajdujàcych si´ na nich budyn-
ków, budowli, urzàdzeƒ, drzewostanu i upraw,

5) warunki i zakres zabezpieczenia obiektów archeolo-
gicznych odkrytych w trakcie budowy,

6) prawa koncesjonariusza do korzystania z gruntu
i wzniesionych przez niego budynków, budowli i in-
nych urzàdzeƒ,

7) zobowiàzania koncesjonariusza do:
a) budowy i eksploatacji autostrady zgodnie z obo-

wiàzujàcymi przepisami,
b) zachowania nieprzerwanej dost´pnoÊci do auto-

strady i jej przejezdnoÊci,
c) zapewnienia bezpieczeƒstwa u˝ytkowników,
d)64) ustalania, w uzgodnieniu z Ministerstwem

Obrony Narodowej, limitu zwolnieƒ pojazdów
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz si∏
zbrojnych paƒstw sojuszniczych od op∏at za
przejazdy autostradami,

e)65) zapewnienia Policji pomieszczeƒ w zakresie
przewidzianym w przepisach techniczno-bu-
dowlanych dotyczàcych autostrad p∏atnych,
umo˝liwiajàcych skuteczne realizowanie przez
nià zadaƒ w zakresie czuwania nad bezpieczeƒ-
stwem i porzàdkiem w ruchu drogowym oraz je-
go kontrolowania na obszarze autostrad p∏at-
nych,

8) zasady wspó∏pracy koncesjonariusza z administra-
cjà drogowà, Policjà, pogotowiem ratunkowym
oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaÊniczego,

Dziennik Ustaw Nr 110 — 8470 — Poz. 1192

———————
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
58) Przez art. 1 pkt 42 ustawy wymienionej w przypisie 1.
59) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
60) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 44 ustawy wymienio-

nej w przypisie 1.

———————
61) Dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
62) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. c) tiret pierw-

sze ustawy wymienionej w przypisie 1.
65) Dodana przez art. 1 pkt 45 lit. c) tiret drugie ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.



8a)66) warunki dopuszczenia autostrady do eksploata-
cji,

8b)66) zakres uprawnieƒ koncesjonariusza jako zarzàd-
cy autostrady,

9) zasady zagospodarowania miejsc obs∏ugi podró˝-
nych, pojazdów i przesy∏ek, uwzgl´dniajàce konku-
rencj´,

10) termin i sposób przekazania Agencji autostrady
i dotyczàcej jej dokumentacji po zakoƒczeniu okre-
su eksploatacji,

11) zasady odpowiedzialnoÊci stron,

12) sposób rozstrzygania sporów wynik∏ych na tle re-
alizacji umowy,

13) warunki rozwiàzania umowy,

14) zasady wzajemnych rozliczeƒ w razie rozwiàzania
umowy.

2. Umowa ulega rozwiàzaniu z mocy prawa
z dniem uprawomocnienia si´ decyzji o cofni´ciu kon-
cesji.

Art. 62a.67) Rada Ministrów na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu okreÊli, w drodze roz-

porzàdzenia, ogólne kierunki wspó∏pracy koncesjona-
riusza z administracjà drogowà, Policjà, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowni-
czo–gaÊniczego z uwzgl´dnieniem realizacji ich zadaƒ
ustawowych, przy zachowaniu nieprzerwanego dost´-
pu do autostrady i jej przejezdnoÊci.

Art. 63.68) 1. W przypadku udzielenia koncesji wy-
∏àcznie na eksploatacj´ autostrady, przepisy rozdzia∏u
niniejszego stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Umowa koncesyjna zawarta wy∏àcznie na eks-
ploatacj´ autostrady powinna okreÊliç warunki przej´-
cia autostrady od jej dotychczasowego zarzàdcy.

Rozdzia∏ 10 

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 64.—70. (pomini´te).69)

Art. 71. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.70)

Dziennik Ustaw Nr 110 — 8471 — Poz. 1192

———————
66) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. d) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
67) Dodany przez art. 1 pkt 46 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.

———————
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
69) Zamieszczone w obwieszczeniu.
70) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 2 grudnia 1994 r.
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