
Art. 1. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 110,
poz. 1192, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie „o autostradach
p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym”;

2) w art. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ustawa okreÊla tak˝e zasady finansowania
dróg krajowych, w tym autostrad, ze Êrodków
Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego
dalej „Funduszem”, z wy∏àczeniem dróg kra-
jowych w miastach na prawach powiatu, fi-
nansowanych z bud˝etów tych miast.”;

3) uchyla si´ art. 3;

4) w art. 18 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) projektu rozporzàdzenia w sprawie ustalania
op∏at za przejazdy autostradami,”;

5) w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odszkodowanie za wyw∏aszczone nierucho-
moÊci jest wyp∏acane ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa, których dysponentem jest General-
ny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.”;

6) w art. 33 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Za straty poniesione na skutek rozwiàzania umo-
wy przys∏uguje odszkodowanie wyp∏acane ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa, których dysponentem
jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad.”;

7) dodaje si´ rozdzia∏y 5a i 5b w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5a

Op∏aty za przejazd

Art. 37a. 1. Za przejazd autostradà sà pobierane
op∏aty, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, pobie-
ra spó∏ka, która posiada koncesj´ udzie-
lonà na zasadach okreÊlonych w usta-
wie, zwana dalej „koncesjonariuszem”.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad mo˝e pobieraç op∏aty za
przejazd autostradà w okresie nieobj´-
tym koncesjà, pod warunkiem przy-
stosowania autostrady do poboru
tych op∏at.

Art. 37b. 1. Op∏aty za przejazd autostradà pobrane
przez koncesjonariusza stanowià jego
przychód, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku, w którym op∏aty za
przejazd autostradà stanowià przy-
chód koncesjonariusza, umowa kon-
cesyjna okreÊli warunki i zakres po-
dzia∏u zysku pomi´dzy koncesjonariu-
szem a Funduszem.

3. W przypadku finansowania budowy au-
tostrady Êrodkami z obligacji przychodo-
wych wyemitowanych przez koncesjo-
nariusza, cz´Êç przychodów z op∏at za
przejazd autostradà okreÊlona w umo-
wie koncesyjnej stanowi przychód kon-
cesjonariusza przeznaczony wy∏àcznie
na pokrycie zobowiàzaƒ wobec obliga-
tariuszy z tytu∏u tych obligacji.

Art. 37c. Op∏aty za przejazd autostradà pobrane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad stanowià przychód
Funduszu.

Art. 37d. 1. WysokoÊç op∏at za przejazd autostra-
dà, o których mowa w art. 37a ust. 2,
ustala umowa koncesyjna, z uwzgl´d-
nieniem przepisów wydanych na pod-
stawie ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób ustalania, dokonywania
zmian wysokoÊci op∏at za przejazd
autostradà oraz ich pobierania,

2) kategorie pojazdów, od których po-
biera si´ op∏aty za przejazd auto-
stradà,
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USTAWA

z dnia 14 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o zmianie niektórych ustaw1)

————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, ustaw´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych, ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochro-
ny Ârodowiska, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, usta-
w´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami, usta-
w´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicz-
nych, ustaw´ z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej, usta-
w´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowi-
ska, ustaw´ z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodar-
stwa Krajowego oraz ustaw´ z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg krajowych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325 i Nr 162, poz. 1568.



3) sposób og∏aszania wysokoÊci tych
op∏at

— uwzgl´dniajàc poziom ruchu, iloÊç
przejechanych kilometrów, nacisk na
oÊ lub ci´˝ar pojazdu, kategori´ pojaz-
du oraz dost´pnoÊç informacji o wy-
sokoÊci op∏at za przejazd autostradà.

Art. 37e. 1. WysokoÊç op∏at za przejazd autostra-
dà, o których mowa w art. 37a ust. 3,
nie mo˝e przekraczaç stawek maksy-
malnych za przejazd 1 km autostrady
dla kategorii pojazdów, okreÊlonych
w za∏àczniku do ustawy.

2. Stawki maksymalne, o których mowa
w ust. 1, od roku 2005 ulegajà zmianie
w stopniu odpowiadajàcym wskaêni-
kowi wzrostu cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych w okresie pierw-
szych trzech kwarta∏ów roku, w któ-
rym stawki ulegajà zmianie, w stosun-
ku do analogicznego okresu roku po-
przedniego.

3. Wskaênik wzrostu cen, o którym mowa
w ust. 2, ustala si´ na podstawie komu-
nikatów Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-
tystycznego og∏aszanych w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, w terminie 30 dni po
up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”,
stawki maksymalne, o których mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem zasady wy-
nikajàcej z ust. 2, zaokràglajàc je w gó-
r´ do pe∏nych groszy.

Art. 37f. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç op∏at za przejazd autostradà, o któ-
rych mowa w art. 37a ust. 3, w granicach
stawek maksymalnych, o których mowa
w art. 37e.

Art. 37g. Od op∏at za przejazd, o których mowa
w art. 37a ust. 2 i 3, sà zwolnione pojazdy
uprzywilejowane, wykonujàce zadania
w zakresie okreÊlonym w art. 53 ust. 2
pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124,
poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953
i Nr 210, poz. 2036).

Rozdzia∏ 5b

Op∏ata paliwowa

Art. 37h. Wprowadzanie na rynek krajowy paliw
silnikowych oraz gazu wykorzystywane-

go do nap´du pojazdów samochodo-
wych przystosowanych technicznie do
zasilania tym paliwem podlega op∏acie,
zwanej dalej „op∏atà paliwowà”.

Art. 37i. Op∏ata paliwowa stanowi przychód Fun-
duszu.

Art. 37j. 1. Obowiàzek zap∏aty op∏aty paliwowej
od paliw silnikowych cià˝y na:

1) producencie paliw silnikowych,

2) importerze paliw silnikowych.

2. Obowiàzek zap∏aty op∏aty paliwowej
od gazu, o którym mowa w art. 37h,
cià˝y na podmiocie dokonujàcym
sprzeda˝y detalicznej tego gazu.

Art. 37k. Obowiàzek zap∏aty op∏aty paliwowej po-
wstaje z dniem sprzeda˝y lub przemiesz-
czenia poza teren zak∏adu, w którym pali-
wa zosta∏y wyprodukowane, a w przy-
padku importu — z dniem powstania d∏u-
gu celnego.

Art. 37l. Podstawà obliczenia wysokoÊci op∏aty
paliwowej jest iloÊç paliw silnikowych lub
gazu, o którym mowa w art. 37h, od jakich
producent paliw silnikowych, importer
paliw silnikowych lub podmiot dokonujà-
cy sprzeda˝y detalicznej tego gazu sà
obowiàzani zap∏aciç podatek akcyzowy.

Art. 37m. 1. Stawka op∏aty paliwowej wynosi
105 z∏ za ton´ paliwa silnikowego lub
gazu, o którym mowa w art. 37h.

2. Stawka op∏aty paliwowej, o której
mowa w ust. 1, od roku 2005 ulega
zmianie w stopniu odpowiadajàcym
wskaênikowi wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwarta∏ów roku,
w którym stawka ulega zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego.

3. Wskaênik wzrostu cen, o którym mowa
w ust. 2, ustala si´ zgodnie z art. 37e
ust. 3.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu og∏asza, w drodze obwieszcze-
nia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
stawk´ op∏aty paliwowej obliczonà
z uwzgl´dnieniem zasady, o której
mowa w ust. 2, zaokràglajàc jà w gó-
r´ do pe∏nych groszy.

Art. 37n. 1. Organami w∏aÊciwymi w sprawie op∏a-
ty paliwowej sà naczelnicy urz´dów
celnych oraz dyrektorzy izb celnych.

2. Organami w∏aÊciwymi miejscowo
w sprawach op∏aty paliwowej sà od-
powiednio:
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1) naczelnik urz´du celnego w∏aÊciwy
miejscowo w sprawach podatku ak-
cyzowego oraz dyrektor izby celnej
w∏aÊciwy dla naczelnika tego urz´-
du — w przypadkach, o których mo-
wa w art. 37j ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2,

2) naczelnik urz´du celnego w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce powstania
d∏ugu celnego oraz dyrektor izby
celnej w∏aÊciwy dla naczelnika tego
urz´du — w przypadku, o którym
mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2.

Art. 37o. 1. Podmioty, o których mowa w art. 37j,
sà obowiàzane sk∏adaç informacj´
o op∏acie paliwowej odpowiednio na-
czelnikowi urz´du celnego, o którym
mowa w art. 37n ust. 2 pkt 1 albo
pkt 2, oraz obliczaç i wp∏acaç op∏at´
paliwowà w terminie:

1) do 25 dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym powsta∏
obowiàzek zap∏aty — w przypad-
kach, o których mowa w art. 37j
ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

2) okreÊlonym dla nale˝noÊci celnych
— w przypadku, o którym mowa
w art. 37j ust. 1 pkt 2

— na wyodr´bniony rachunek banko-
wy izby celnej, którà kieruje dyrektor
w∏aÊciwy dla naczelnika tego urz´du
celnego.

2. W razie powstania nadp∏aty w op∏acie
paliwowej dyrektor izby celnej, o któ-
rym mowa w ust. 1, dokonuje zwrotu
tej nadp∏aty ze Êrodków Funduszu.

3. Obowiàzek zap∏aty op∏aty paliwowej
przedawnia si´ z up∏ywem 5 lat, liczàc
od koƒca roku kalendarzowego, w któ-
rym zap∏ata powinna nastàpiç.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór informacji w sprawie op∏aty pali-
wowej, o której mowa w ust. 1, majàc
na uwadze zapewnienie jednolitoÊci
informacji sk∏adanych przez podmio-
ty, o których mowa w art. 37j, oraz za-
pewnienie mo˝liwoÊci kontroli wyso-
koÊci dokonywanych wp∏at.

Art. 37p. Dyrektor izby celnej, o którym mowa
w art. 37o ust. 1, przekazuje kwoty po-
branej op∏aty paliwowej na rachunek
Funduszu, w terminie 14 dni od dnia jej
pobrania.

Art. 37q. Do ponoszenia i post´powania w spra-
wie op∏aty paliwowej stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,

poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116,
poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166,
Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 170,
poz. 1660), z zastrze˝eniem art. 37o
ust. 3.”.

8) rozdzia∏ 6 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 6

Krajowy Fundusz Drogowy

Art. 38. 1. Budow´ autostrad, z zastrze˝eniem
ust. 2, finansuje si´:

1) ze Êrodków w∏asnych koncesjonariu-
szy oraz uzyskanych przez nich kre-
dytów bankowych i po˝yczek, a tak-
˝e ze Êrodków pochodzàcych z emi-
sji obligacji, w tym obligacji przy-
chodowych,

2) ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
paƒstwa ustalanych corocznie w usta-
wie bud˝etowej,

3) ze Êrodków Funduszu,

4) z innych êróde∏.

2. W przypadku gdy przewiduje si´ udzie-
lenie koncesji wy∏àcznie na eksploata-
cj´ autostrady lub jej odcinka, budow´
tej autostrady lub jej odcinka finansuje
si´ na zasadach dotyczàcych finanso-
wania i budowy dróg publicznych okre-
Êlonych w odr´bnych przepisach oraz
ze Êrodków Funduszu.

3. Koncesjonariuszowi mogà byç udzielo-
ne przez Skarb Paƒstwa gwarancje i po-
r´czenia zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689).

Art. 39. W Banku Gospodarstwa Krajowego two-
rzy si´ Fundusz.

Art. 39a. Fundusz:

1) gromadzi Êrodki finansowe na przy-
gotowanie, budow´, przebudow´, re-
monty, utrzymanie i ochron´ auto-
strad, dróg ekspresowych, a tak˝e in-
nych dróg krajowych,

2) finansuje realizacj´ zadaƒ, o których
mowa w pkt 1,
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3) mo˝e finansowaç wykup nierucho-
moÊci pod drog´.

Art. 39b. Ârodki Funduszu pochodzà z:

1) op∏aty paliwowej,

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

3) przychodów ze sprzeda˝y akcji
i udzia∏ów w spó∏kach, przekazanych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
transportu przez Skarb Paƒstwa,
w celu zasilenia Funduszu,

4) przychodów z akcji i udzia∏ów, o któ-
rych mowa w pkt 3,

5) Êrodków pochodzàcych z op∏at za
przejazdy, pobieranych przez Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad,

6) p∏atnoÊci dokonywanych przez kon-
cesjonariuszy, zgodnie z warunkami
umów koncesyjnych, w tym przewi-
dzianych na rzecz Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad,

7) wp∏ywów uzyskanych przez Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad z tytu∏u odp∏atnego udo-
st´pniania nieruchomoÊci nabytych
na cele budowy dróg,

8) Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ za-
granicznych niepodlegajàcych zwro-
towi,

9) wp∏ywów z op∏at za specyfikacje wa-
runków kwalifikacji wst´pnej, o któ-
rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2,
op∏at za informacje o warunkach
przetargu, o których mowa w art. 48
ust. 2, oraz wp∏ywów z op∏at za
udzielenie koncesji, o których mowa
w art. 55 ust. 3,

10) Êrodków z kredytów lub po˝yczek za-
ciàgni´tych na rzecz Funduszu przez
Bank Gospodarstwa Krajowego,

11) wp∏ywów z obligacji emitowanych
na rzecz Funduszu przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego,

12) darowizn i zapisów,

13) wp∏ywów z innych Êrodków publicz-
nych,

14) wp∏ywów z innych tytu∏ów.

Art. 39c. 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 nieod-
p∏atnie temu ministrowi akcje i udzia∏y
w spó∏kach, stanowiàce w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, z uwzgl´dnieniem
zakresu dofinansowania ze Êrodków
Funduszu przewidzianego w progra-
mie, o którym mowa w art. 39g, oraz
wartoÊci tych akcji i udzia∏ów.

2. Akcje i udzia∏y Skarbu Paƒstwa, o któ-
rych mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa zbywa, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, w uzgodnieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych.

3. Do przekazania akcji i udzia∏ów, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz do ich zby-
wania nie stosuje si´ przepisów usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055
oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90,
poz. 844) oraz art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujà-
cych 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,
z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055).

Art. 39d. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e
zaciàgaç kredyty i po˝yczki oraz emi-
towaç obligacje w kraju i za granicà,
na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem
na realizacj´ zadaƒ wynikajàcych
z programu, o którym mowa
w art. 39g.

2. Na realizacj´ zadaƒ wynikajàcych z pro-
gramu, o którym mowa w art. 39g, za
zobowiàzania Banku Gospodarstwa
Krajowego z tytu∏u zaciàgni´tych kre-
dytów i po˝yczek oraz wyemitowanych
obligacji mogà byç udzielane przez
Skarb Paƒstwa gwarancje i por´czenia,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwaran-
cjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne.

3. Gwarancje i por´czenia, o których mo-
wa w ust. 2, sà zwolnione z op∏at pro-
wizyjnych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wykonuje czynnoÊci zmie-
rzajàce do odzyskania kwot zap∏aco-
nych z tytu∏u wykonania umowy por´-
czenia lub gwarancji zawartej pod wa-
runkiem przeznaczenia kredytu, po-
˝yczki lub Êrodków pochodzàcych

Dziennik Ustaw Nr 217 — 15005 — Poz. 2124



z emisji obligacji na realizacj´ zadaƒ
wynikajàcych z programu, o którym
mowa w art. 39g, na zasadach okreÊlo-
nych przepisami ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne, z wy∏àcze-
niem art. 43 tej ustawy, z zastrze˝e-
niem ust. 5.

5. Je˝eli odzyskanie wierzytelnoÊci Skar-
bu Paƒstwa, powsta∏ych z tytu∏u udzie-
lonego por´czenia lub gwarancji, nie
jest mo˝liwe, Rada Ministrów, na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych, mo˝e umorzyç
wierzytelnoÊç w ca∏oÊci lub cz´Êci.

Art. 39e. 1. Okresowo wolne Êrodki Funduszu,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, Bank Gospo-
darstwa Krajowego mo˝e lokowaç
w innych bankach.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1,
w jednym banku lub grupie banków
powiàzanych ze sobà kapita∏owo lub
organizacyjnie, nie mo˝e przekroczyç
25 % okresowo wolnych Êrodków
Funduszu.

3. WysokoÊç Êrodków Funduszu przezna-
czonych na lokaty, o których mowa
w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowe-
go uzgadnia z ministrem w∏aÊciwym
do spraw transportu.

Art. 39f. 1. Ârodki Funduszu mogà byç przezna-
czone na:

1) dofinansowanie nabywania nieru-
chomoÊci pod drogi krajowe, przy-
gotowania, budowy, przebudowy,
remontów, utrzymania i ochrony in-
westycji drogowych realizowanych
przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad,

2) p∏atnoÊci na rzecz koncesjonariuszy
z tytu∏u realizacji przez nich obo-
wiàzków wynikajàcych z umowy
koncesyjnej i koncesji, obejmujàce
w szczególnoÊci:

a) zwrot kosztów ponoszonych z ty-
tu∏u zachowania nieprzerwanej
dost´pnoÊci autostrady, jej utrzy-
mania i przejezdnoÊci,

b) zmienne kwoty uzale˝nione od
spe∏nienia przez koncesjonariu-
sza wymogów okreÊlonych
w koncesji lub w umowie konce-
syjnej,

c) dop∏aty udzielane koncesjonariu-
szom na pokrycie ca∏oÊci lub cz´-
Êci niedoborów bie˝àcych przy-
chodów z tytu∏u eksploatacji au-

tostrady, w celu zapewnienia
p∏ynnoÊci wydatków zwiàzanych
z bie˝àcà obs∏ugà i sp∏atà kredy-
tów lub po˝yczek bàdê obligacji
wyemitowanych w zwiàzku z bu-
dowà autostrady.

2. Ze Êrodków Funduszu dokonuje si´
sp∏aty kredytów i po˝yczek oraz wyku-
pu obligacji, o których mowa w art. 39d
ust. 1, oraz sp∏aty zobowiàzaƒ wynika-
jàcych z wykonania przez Skarb Paƒ-
stwa obowiàzków z tytu∏u gwarancji
i por´czeƒ, o których mowa w art. 39d
ust. 2.

3. Ze Êrodków Funduszu dokonuje si´
wyp∏aty wynagrodzenia prowizyjnego
przys∏ugujàcego Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego oraz dokonuje zwrotu
nadp∏aty, o której mowa w art. 37o
ust. 2.

Art. 39g. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu, usta-
la, w drodze rozporzàdzenia, Program
rzeczowo-finansowy dla inwestycji
drogowych realizowanych z wykorzy-
staniem Êrodków Funduszu, zwany da-
lej „Programem”, na okres od roku do
lat szeÊciu, z uwzgl´dnieniem zasad
okreÊlonych w ust. 2—4.

2. Program okreÊla:

1) wykaz poszczególnych drogowych
projektów inwestycyjnych, ze wska-
zaniem przewidywanej wysokoÊci
êróde∏ finansowania tych projektów,
w tym ze Êrodków Funduszu,

2) przewidywanà wysokoÊç po˝yczek
lub kredytów wymaganych do za-
ciàgni´cia przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego na rzecz Funduszu
w zakresie niezb´dnym do realizacji
zadaƒ rzeczowych okreÊlonych
w pkt 1,

3) wykaz drogowych projektów inwe-
stycyjnych przewidzianych do reali-
zacji przez koncesjonariuszy lub Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad,

4) ∏àcznà kwot´ przewidywanych wy-
p∏at z tytu∏u zdarzeƒ, okreÊlonych
w umowach koncesyjnych, za które
odpowiedzialnoÊç odszkodowaw-
czà przyjmuje Skarb Paƒstwa.

3. Projekt Programu opracowuje Gene-
ralny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad na podstawie za∏o˝eƒ zatwier-
dzonych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu.

4. Projekt Programu — w zakresie wysoko-
Êci finansowania drogowych projektów
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inwestycyjnych ze Êrodków Funduszu
opracowywany jest w porozumieniu
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39h. Program jest realizowany przez General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad i Bank Gospodarstwa Krajowego
pod nadzorem ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu oraz ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych.

Art. 39i. Warunki finansowania ze Êrodków Fun-
duszu, zgodnie z ustaleniami Programu
w odniesieniu do:

1) projektów przewidzianych do realizacji
w systemie koncesyjnym — sà okre-
Êlone w umowie koncesyjnej,

2) projektów przewidzianych do realizacji
przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad — sà okreÊlone
w umowach zawieranych z wykonaw-
cami robót.

Art. 39j. 1. Wyp∏aty ze Êrodków Funduszu wynika-
jàce z umowy koncesyjnej mogà byç
gwarantowane i por´czane przez Skarb
Paƒstwa.

2. Do gwarancji i por´czeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne, z wyjàtkiem art. 2a, art. 2b,
art. 31, 44, 44a, 44b, 46 i 47.

3. Gwarancje i por´czenia, o których mo-
wa w ust. 1:

1) sà udzielane przez Rad´ Ministrów
na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych uzgod-
niony z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu,

2) nie mogà przekraczaç zakresu usta-
lonego w Programie,

3) sà ograniczone w czasie terminem
ustalonym w Programie.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wykonuje czynnoÊci zmie-
rzajàce do odzyskania kwot zap∏aco-
nych z tytu∏u wykonania umów por´-
czenia lub gwarancji, o których mowa
w ust. 1, oraz dochodzi sp∏aty tych
kwot ze Êrodków Funduszu, z zastrze-
˝eniem ust. 5.

5. Je˝eli odzyskanie wierzytelnoÊci Skar-
bu Paƒstwa, powsta∏ych z tytu∏u udzie-
lonego por´czenia lub gwarancji, nie
jest mo˝liwe, Rada Ministrów, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, mo˝e
umorzyç wierzytelnoÊç w ca∏oÊci lub
cz´Êci.

Art. 39k. Bank Gospodarstwa Krajowego, na
wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad, dokonuje wyp∏at
ze Êrodków Funduszu odpowiednio na
rzecz koncesjonariuszy lub wykonaw-
ców robót, w wysokoÊci i terminach wy-
nikajàcych z umów, o których mowa
w art. 39i.

Art. 39l. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego porozumienie okreÊlajàce szcze-
gó∏owy sposób i terminy dokonywania
wyp∏at ze Êrodków Funduszu, o których
mowa w art. 39k, sposób i terminy do-
konywania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego lokat, o których mowa
w art. 39e ust. 1, sposób i termin zwrotu
nadp∏aty op∏aty paliwowej, o której mo-
wa w art. 37o ust. 2, oraz sposób i tryb
przekazywania przez Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad
przychodów z op∏at za przejazdy auto-
stradami.

Art. 39m. Nadzór nad gospodarowaniem Êrodka-
mi Funduszu sprawuje Rada Nadzorcza
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39n. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wyodr´bnia w swoim planie finanso-
wym plan finansowy Funduszu opra-
cowany zgodnie z Programem, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw transportu,

2) sporzàdza dla Funduszu odr´bny bi-
lans oraz rachunek zysków i strat,
wchodzàce w sk∏ad sprawozdania fi-
nansowego tego banku,

3) sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw transportu, w terminie do koƒ-
ca miesiàca nast´pujàcego po ka˝-
dym kwartale, informacje o realizacji
planu finansowego Funduszu.

Art. 39o. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego po-
biera wynagrodzenie prowizyjne z ty-
tu∏u prowadzenia Funduszu.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç wynagrodze-
nia, o którym mowa w ust. 1, oraz spo-
sób i terminy jego wyp∏aty, uwzgl´d-
niajàc koszty Banku Gospodarstwa
Krajowego ponoszone w zwiàzku
z prowadzeniem Funduszu.”;

9) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-

strad zaprasza do udzia∏u w kwalifikacji
wst´pnej przez umieszczenie og∏oszenia
w prasie o zasi´gu krajowym oraz Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej.”,
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b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-

strad okreÊla wysokoÊç i tryb uiszczenia
op∏aty, o której mowa w ust. 2 pkt 2.”;

10) uchyla si´ art. 42a;

11) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. W post´powaniu przetargowym mogà
uczestniczyç, z zastrze˝eniem ust. 3,
spó∏ki akcyjne lub spó∏ki z ograniczo-
nà odpowiedzialnoÊcià z siedzibà
w Rzeczypospolitej Polskiej lub w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, których przedmiotem dzia∏alno-
Êci jest, zgodnie ze statutem lub umo-
wà spó∏ki, wy∏àcznie budowa lub eks-
ploatacja dróg, o kapitale zak∏adowym
nie mniejszym ni˝ równowartoÊç:

1) 5 mln euro w przypadku post´po-
wania przetargowego na budow´
i eksploatacj´ autostrady,

2) 2 mln euro w przypadku post´po-
wania przetargowego wy∏àcznie na
eksploatacj´ autostrady.

2. Wyra˝one w euro wartoÊci, o których
mowa w ust. 1, przelicza si´ na z∏ote
wed∏ug Êredniego kursu euro og∏asza-
nego przez Narodowy Bank Polski na
dzieƒ ukazania si´ og∏oszenia, o któ-
rym mowa w art. 42 ust. 1, w prasie
o zasi´gu ogólnokrajowym.

3. Na etapie kwalifikacji wst´pnej doku-
mentacj´ mogà sk∏adaç uczestnicy,
którzy nie spe∏niajà warunków okre-
Êlonych w ust. 1. Uczestnicy, którzy
z∏o˝yli dokumentacj´ do kwalifikacji
wst´pnej, mogà braç udzia∏ w dal-
szych etapach post´powania przetar-
gowego pod warunkiem, ˝e przed z∏o-
˝eniem ofert spe∏nià wymogi, o któ-
rych mowa w ust. 1.”;

12) po art. 47 dodaje si´ art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a. Je˝eli komisja przetargowa dokona∏a
wyboru mniej ni˝ dwóch oferentów,
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad uznaje kwalifikacj´ wst´pnà
za bezskutecznà oraz zawiadamia o tym
ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu oraz uczestników kwalifikacji
wst´pnej.”;

13) w art. 49:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) stopieƒ zdolnoÊci oferenta do finansowania
budowy bez gwarancji i por´czeƒ, o których
mowa w art. 38 ust. 3.”,

b) uchyla si´ pkt 5;

14) w art. 50b ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Gene-
ralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest
obowiàzany do opracowania projektu wytycz-
nych prowadzenia negocjacji, z uwzgl´dnie-
niem w szczególnoÊci wymagaƒ dotyczàcych
stopnia zdolnoÊci oferenta do finansowania bu-
dowy i eksploatacji autostrady przy ograniczo-
nym korzystaniu ze Êrodków publicznych oraz
terminu realizacji procesu inwestycyjnego.

4. Projekt wytycznych, o których mowa w ust. 3,
podlega zatwierdzeniu przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw transportu.”;

15) w art. 54 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu odmó-
wi udzielenia koncesji, je˝eli stwierdzi, ˝e po-
st´powanie przetargowe nie spe∏nia warun-
ków wynikajàcych z ustawy lub kryteriów
ocen ustalonych dla poszczególnych etapów
post´powania przetargowego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e
odmówiç udzielenia koncesji w przypadku za-
gro˝enia wa˝nego interesu gospodarki naro-
dowej, obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa albo zagro˝enia bezpieczeƒstwa ludzi.”;

16) w art. 55 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Organem w∏aÊciwym do udzielenia, odmowy
udzielenia i cofni´cia koncesji jest minister
w∏aÊciwy do spraw transportu.

2. Udzielenie, odmowa udzielenia i cofni´cie
koncesji nast´puje w drodze decyzji admini-
stracyjnej.”;

17) w art. 56 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wysokoÊç i formy dofinansowania budowy
autostrady ze Êrodków Funduszu,”;

18) w art. 60 w ust. 1 uchyla si´ pkt 3;

19) po art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e, na wniosek koncesjonariusza, któ-
remu udzielono koncesji i z którym zo-
sta∏a zawarta umowa koncesyjna, doko-
naç przeniesienia ca∏oÊci lub cz´Êci praw
i obowiàzków wynikajàcych z koncesji
i umowy koncesyjnej na innà spó∏k´ z za-
chowaniem poni˝szych warunków:

1) kapita∏ zak∏adowy spó∏ki jest obj´ty
w 100 % przez koncesjonariusza lub
struktura akcjonariuszy lub udzia-
∏owców w spó∏ce jest taka sama jak
w spó∏ce koncesjonariusza,

2) spó∏ka spe∏nia warunki, o których
mowa w art. 43 ust. 1,
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3) spó∏ka wst´puje w prawa i obowiàz-
ki dotychczasowego koncesjonariu-
sza wynikajàce z koncesji i umowy
koncesyjnej.”;

20) w art. 62 w ust. 1 w pkt 7 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) ustalania, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, limitu zwolnieƒ pojazdów Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz si∏
zbrojnych paƒstw sojuszniczych od op∏at za
przejazdy autostradami,”;

21) w art. 29 w ust. 1, dwukrotnie w art. 36 w ust. 2,
w art. 41, w art. 44 w ust. 1 i 2, w art. 46 w ust. 2,
w art. 48 w ust. 2, w art. 50b w ust. 1, w art. 57
w pkt 6, w art. 60 w ust. 1, w art. 62 w ust. 1
w pkt 4 i pkt 10 u˝yte w ró˝nych przypadkach wy-
razy „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad”;

22) dodaje si´ za∏àcznik do ustawy w brzmieniu okre-
Êlonym w za∏àczniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên. zm.3)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3a:

a) w § 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W zakresie zobowiàzaƒ: powsta∏ych w przy-
padkach okreÊlonych w art. 8 i art. 21 § 1 pkt 1
ustawy — Ordynacja podatkowa, d∏ugów cel-
nych powsta∏ych w przypadkach okreÊlonych
w art. 209 § 1 oraz art. 217 § 1 Kodeksu celne-
go, podatków wykazanych w zg∏oszeniu cel-
nym, sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne,
a tak˝e op∏at paliwowych, o których mowa
w ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o au-
tostradach p∏atnych oraz o Krajowym Fundu-
szu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110,
poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325,
Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124), stosuje
si´ równie˝ egzekucj´ administracyjnà, je˝eli
wynikajà one odpowiednio:”,

— w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) z informacji o op∏acie paliwowej.”,

b) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w deklaracji, w zeznaniu, w zg∏oszeniu cel-
nym, w deklaracji rozliczeniowej albo w infor-

macji o op∏acie paliwowej zosta∏o zamiesz-
czone pouczenie, ˝e stanowià one podstaw´
do wystawienia tytu∏u wykonawczego,”;

2) w art. 5 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w odniesieniu do obowiàzków wynika-
jàcych z wydanych przez naczelnika
urz´du celnego decyzji, postanowieƒ
lub mandatów karnych oraz z przyj´tych
przez naczelnika urz´du celnego zg∏o-
szeƒ celnych, deklaracji albo informacji
o op∏acie paliwowej — w∏aÊciwy dla te-
go naczelnika dyrektor izby celnej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z póên. zm.4))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 13a otrzymuje brzmienie:

„Art. 13a. Zadania w zakresie budowy i eksploata-
cji autostrad i dróg ekspresowych mo-
gà byç realizowane:

1) na zasadach ogólnych okreÊlonych
w ustawie,

2) na zasadach okreÊlonych w przepisach
o autostradach p∏atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym.”;

2) w art. 18 w ust. 2 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) pobieranie op∏at za przejazd zgodnie z przepi-
sami o autostradach p∏atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982,
z póên. zm.5) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. W post´powaniu o ustalenie warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu doty-
czàcym przedsi´wzi´cia mogàcego znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym
mowa w przepisach o ochronie Êrodowi-
ska, oraz w sprawie ustalenia lokalizacji au-
tostrad oraz dróg ekspresowych, je˝eli
przepisy ustawy o autostradach p∏atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma-
jà zastosowanie do tych dróg, wojewódz-
kiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska
przys∏ugujà prawa strony w post´powaniu
administracyjnym i post´powaniu przed sà-
dem administracyjnym, je˝eli zg∏osi swój
udzia∏ w post´powaniu.”.
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————————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135,
poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 193, poz. 1884.

————————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy

zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958,
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 190, poz. 1865.



Art. 5. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.6)) w art. 17 w ust. 1
pkt 4k otrzymuje brzmienie:

„4k) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego pro-
wadzàcego Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, Fun-
dusz Termomodernizacji i Krajowy Fundusz Dro-
gowy oraz banku prowadzàcego kas´ mieszkanio-
wà, stanowiàce równowartoÊç dochodu uzyska-
nego przez te Fundusze lub kas´ mieszkaniowà
z tytu∏ów okreÊlonych w odr´bnych przepisach —
w cz´Êci przeznaczonej wy∏àcznie na realizacj´
wymienionych w tych przepisach celów, odpo-
wiednio Funduszy lub kasy mieszkaniowej,”.

Art. 6. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9,
poz. 131, z póên. zm7)) w art. 14 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty rocznej od
aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych,
Funduszu Termomodernizacji oraz Krajowego
Funduszu Drogowego, utworzonych w Banku Go-
spodarstwa Krajowego, oraz od Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku rezerw por´czeniowych
i gwarancyjnych Skarbu Paƒstwa w tym banku.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obli-
gacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 oraz z 2002 r.
Nr 216, poz. 1824) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 23a:

a) w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) koncesjonariusz, o którym mowa
w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 27 paêdzier-
nika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721,
Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568
i Nr 217, poz. 2124).”,

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Z zastrze˝eniem art. 37b ust. 3 ustawy, o której
mowa w ust. 2 pkt 5, uchwa∏a o emisji obligacji
przychodowych powinna okreÊlaç rodzaj i cel

przedsi´wzi´cia, sposób obliczenia przychodów
z przedsi´wzi´cia, a tak˝e wskazywaç, do jakiej
cz´Êci przychodów z przedsi´wzi´cia lub majàt-
ku z przedsi´wzi´cia s∏u˝y obligatariuszom pra-
wo pierwszeƒstwa, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w art. 23b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrze˝eniem art. 37b ust. 3 ustawy, o której
mowa w art. 23a ust. 2 pkt 5, w przypadku
przyznania obligatariuszom, zgodnie
z art. 23a ust. 1, prawa do zaspokojenia swo-
ich roszczeƒ z przychodów z okreÊlonego
przedsi´wzi´cia, wszystkie przychody z takie-
go przedsi´wzi´cia powinny wp∏ywaç na ra-
chunek bankowy, przeznaczony wy∏àcznie do
ich gromadzenia i dokonywania wyp∏at, zgod-
nie z ust. 2 i 3.”;

3) art. 23c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki zgromadzone na rachunku bankowym,
o którym mowa w art. 23b ust. 1, sà wy∏àczo-
ne z masy upad∏oÊci emitentów, o których mo-
wa w art. 23a ust. 2 pkt 2—5.”;

4) w art. 28:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Emitent, o którym mowa w art. 23a ust. 2
pkt 5, mo˝e przeznaczyç Êrodki pochodzà-
ce z emisji obligacji przychodowych wy-
∏àcznie na finansowanie budowy autostra-
dy, drogi ekspresowej lub ich odcinków.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Emitenci inni ni˝ okreÊleni w ust. 1 i 1a nie
mogà przeznaczyç Êrodków pochodzàcych
z emisji obligacji na inny cel, je˝eli cel emi-
sji zosta∏ okreÊlony.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543,
z póên. zm.8)) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostra-
dach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Dro-
gowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568
i Nr 217, poz. 2124),”.

Art. 9. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finan-
sowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, 
z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 217 — 15010 — Poz. 2124

————————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759 i Nr 202, poz. 1957.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802
oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535.

————————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96,
poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057
oraz z 2003 r. Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966.



1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ustawy nie majà zastosowania do au-
tostrad p∏atnych budowanych i eksploatowa-
nych na zasadach okreÊlonych przepisami
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym, z zastrze˝eniem art. 4a.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. èród∏em finansowania dróg publicznych
sà równie˝ Êrodki finansowe okreÊlone
przepisami o drogach publicznych, prze-
pisami o transporcie drogowym i przepi-
sami o autostradach p∏atnych oraz o Kra-
jowym Funduszu Drogowym.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z póên. zm.10)) w art. 1
w ust. 2 po pkt 3b dodaje si´ pkt 3c w brzmieniu:

„3c) pobór op∏aty paliwowej,”.

Art. 11. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.11)) w art. 46 w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady, wydawa-
na na podstawie ustawy z dnia 27 paêdziernika
1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110,
poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568
i Nr 217, poz. 2124), gdy decyzja ta dotyczy odcin-
ków, które we wskazaniach lokalizacyjnych zosta∏y
wskazane jako newralgiczne z uwagi na uwarunko-
wania ochrony Êrodowiska lub mo˝liwoÊç wystà-
pienia konfliktów spo∏ecznych,”.

Art. 12. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 w ust. 3 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu.”;

2) w art. 10 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Prezesa Zarzàdu powo∏uje Rada Nadzorcza na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw insty-
tucji finansowych.

5. Wiceprezesa — pierwszego zast´pc´ prezesa
powo∏uje Rada Nadzorcza, na wniosek mini-

stra w∏aÊciwego do spraw transportu, a wice-
prezesów i pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu po-
wo∏uje Rada Nadzorcza, na wniosek prezesa
Zarzàdu.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty nabycia nieruchomoÊci pod drogi,
w tym odszkodowania, finansowane sà na
podstawie przepisów o finansowaniu dróg pu-
blicznych, przepisów o drogach publicznych
oraz przepisów o autostradach p∏atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym.”;

2) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. W okresie obowiàzywania niniejszej
ustawy do lokalizacji autostrad oraz do
nabywania nieruchomoÊci pod autostra-
dy nie stosuje si´ art. 21—37 ustawy
z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostra-
dach p∏atnych oraz o Krajowym Fundu-
szu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110,
poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139,
poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217,
poz. 2124).”.

Art. 14. 1. Koncesje udzielone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy oraz zawarte umowy koncesyjne pozo-
stajà w mocy.

2. Do post´powania przetargowego, o którym
mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wszcz´tego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ od-
powiednio przepisy ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przy czym
wszystkie dotychczasowe czynnoÊci pozostajà
w mocy.

Art. 15. Do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów, o któ-
rych mowa w art. 39g ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, inwestycje drogowe sà realizowane zgodnie
z dotychczasowymi zasadami.

Art. 16. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o „ustawie o autostradach p∏atnych” lub
o „Krajowym Funduszu Autostradowym”, rozumie si´
przez to odpowiednio „ustaw´ o autostradach p∏at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym” oraz
„Krajowy Fundusz Drogowy”.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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————————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120,
poz. 1122, Nr 137, poz. 1302 i Nr 199, poz. 1934.

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957
oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721,
Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 i Nr 190, poz. 1865.



Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Przedsi´biorca mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç
gospodarczà po uzyskaniu wpisu do re-
jestru przedsi´biorców, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru
okreÊlajà odr´bne przepisy.

2. Przedsi´biorca b´dàcy osobà fizycznà
mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà
po uzyskaniu wpisu do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

3. Spó∏ka kapita∏owa w organizacji mo˝e
podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà przed
uzyskaniem wpisu do rejestru przedsi´-
biorców.”;
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 
14 listopada 2003 r. (poz. 2124)

MAKSYMALNE STAWKI OP¸AT ZA PRZEJAZD 1 KM AUTOSTRADY

Kategorie Opis kategorii Stawka za 1 km
w z∏

Kategoria 0 Motocykle 0,10

Kategoria 1 Pojazdy samochodowe o dwóch osiach 0,22

Kategoria 2 Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna
wyposa˝ona jest w ko∏o bliêniacze, pojazdy samochodowe o dwóch 0,33
osiach z przyczepami

Kategoria 3 Pojazdy samochodowe o trzech osiach, pojazdy samochodowe o dwóch
osiach, z których co najmniej jedna wyposa˝ona jest w ko∏o bliêniacze 0,47
z przyczepami

Kategoria 4 Pojazdy samochodowe o wi´cej ni˝ trzech osiach, pojazdy samochodo-
we o trzech osiach z przyczepami, pojazdy samochodowe o wi´cej ni˝ 0,75
trzech osiach z przyczepami

Kategoria 5 Pojazdy niemieszczàce si´ w kategoriach od 1 do 4 oraz pojazdy, których
wymiary albo nacisk osi lub ci´˝ar przekraczajà normy okreÊlone w prze- (10 x stawka

pisach o ruchu drogowym. dla kat. 1)

2125

USTAWA

z dnia 14 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw1)

————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw´ z dnia
13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfika-
cji podatników i p∏atników, ustaw´ z dnia 20 sierpnia 1997 r.
— Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym, ustaw´ z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sàdowym, ustaw´ z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym oraz ustaw´ z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176.


