BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych
(druk nr 37)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381)
Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod
jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i
urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;
2) droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;
3) ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może
być zlokalizowane torowisko tramwajowe;
4) torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi
pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy;
5) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów;
6) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
7) korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a
przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie;
8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze,
stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
9) skrzyżowanie dróg publicznych:
a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym
poziomie,
b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych
poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku
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-2jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach,
uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy);
10) droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów
samochodowych:
a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami
transportu
lądowego
i
wodnego,
z
dopuszczeniem
wyjątkowo
jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi,
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi;
11) autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją
drogami transportu lądowego i wodnego,
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady;
12) drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową;
13) obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego
ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących
lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most,
wiadukt, estakadę, kładkę;
14) tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub
innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście
podziemne;
15) przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do
przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń
technicznych przez nasyp drogi;
16) konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności
nasypu lub wykopu;
17) budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami
lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę;
18) przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających
zmiany granic pasa drogowego;
19) remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy
użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym;
20) utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także
odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;
21) ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego
zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej
użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu;
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szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy
nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i
zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
23) reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia
użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i
sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej
ustawionym przez gminę;
24) dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi
drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy;
25) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z
ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej
drogi w przepisach niniejszej ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z
ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w
przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi[.]
<;>
<26) transeuropejska sieć drogowa – sieć drogową określoną w decyzji nr 1692/96
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej (Dz.Urz. WE L 228 z 9.09.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 364, z późn. zm.);
27) służby ratownicze – jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229, z późn. zm.) oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172).>
[Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, zaliczyć drogę
niebędącą drogą publiczną w rozumieniu art. 1 do odpowiedniej kategorii, jeżeli droga
ta:
1) jest niezbędna do komunikacji publicznej;
2) spełnia kryteria właściwe dla kategorii drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej;
3) nie została zaliczona przez organ właściwy do zaliczenia do kategorii dróg
wojewódzkich w trybie art. 6 ust. 2, powiatowych w trybie art. 6a ust. 2 lub gminnych
w trybie art. 7 ust. 2.
2. Finansowanie w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, o
których mowa w ust. 1, należy do zarządcy drogi właściwego dla kategorii, do której
droga została zaliczona.]
Art. 13.
1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:
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parkowania;
2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.
2. Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za:
1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg
publicznych;
2) przeprawy promowe na drogach publicznych.
3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, są zwolnione:
1) pojazdy:
[a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej
Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej,
pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej,]
<a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby
Wywiadu
Wojskowego,
Centralnego
Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej,
służb ratowniczych,>
b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych,
jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak
stanowi,
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
4. Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione są:
1) ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze;
2) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób
niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w
kartę parkingową.
5. Korzystający z drogi publicznej może być zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2,
w przypadku wykonywania przez niego przejazdów w ramach pomocy humanitarnej i
medycznej.
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej,
wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu
występującego o takie zwolnienie.
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Zarządzanie tunelami położonymi w transeuropejskiej
sieci drogowej
Art. 24a.
1. Zarządzanie tunelem położonym w transeuropejskiej sieci drogowej, będącym na
etapie projektowania, budowy lub w użytkowaniu, o długości powyżej 500 m należy
do zarządcy drogi, zwanego dalej „zarządzającym tunelem”, o ile umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej.
2. Do długości tunelu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 13d ust. 2
ustawy.
3. Do obowiązków zarządzającego tunelem należy w szczególności:
1) sporządzanie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu, o której mowa w art. 24d
ust. 1, i jej aktualizowanie;
2) sporządzanie sprawozdań z każdego pożaru oraz wypadku, w którym są ranni
lub zabici albo naruszona została konstrukcja tunelu, który wydarzył się w
tunelu, i przekazywanie ich w terminie 2 tygodni od wystąpienia pożaru lub
wypadku do wojewody, urzędnika zabezpieczenia, służb ratowniczych i Policji;
3) organizowanie szkoleń i ćwiczeń okresowych dla pracowników zarządzającego
tunelem i służb ratowniczych we współpracy z urzędnikiem zabezpieczenia oraz
Policją;
4) przygotowywanie planów bezpieczeństwa określających zasady postępowania w
razie pożaru, wypadku, awarii technicznej lub katastrofy budowlanej.
Art. 24b.
1. Wojewoda sprawuje nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa tunelu, w
szczególności przez:
1) wydawanie pozwolenia na użytkowanie tunelu;
2) wyłączanie z użytkowania lub ograniczenie użytkowania tunelu, jeżeli nie są
spełnione wymagania bezpieczeństwa;
3) określanie warunków umożliwiających wznowienie użytkowania tunelu;
4) przeprowadzanie regularnych badań i kontroli tunelu oraz opracowywanie
odnośnych wymagań bezpieczeństwa;
5) kontrolę umieszczania w siedzibie urzędnika zabezpieczenia planów
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 4;
6) określanie procedury natychmiastowego zamknięcia tunelu w razie wypadku,
w którym są ranni lub zabici albo naruszona została konstrukcja tunelu,
katastrofy budowlanej lub awarii technicznej;
7) kontrolę wprowadzania działań niezbędnych do zwiększenia bezpieczeństwa
tunelu;
8) przeprowadzanie w tunelu, co najmniej raz na 5 lat, kontroli spełniania
wymagań bezpieczeństwa;
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2.

3.

4.

5.

9) powiadamianie uczestników ćwiczeń, o których mowa w art. 24e ust. 1 i 2, o ich
terminie, miejscu przeprowadzenia oraz obowiązku wzięcia w nich udziału.
W przypadku stwierdzenia, na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 24a
ust. 3 pkt 2, że tunel nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, wojewoda powiadamia
zarządzającego tunelem i urzędnika zabezpieczenia o konieczności podjęcia działań
zwiększających bezpieczeństwo tunelu.
W sytuacji, o której mowa w ust. 2, wojewoda określa warunki użytkowania tunelu
lub ponownego otwarcia tunelu, które będą stosowane do czasu wprowadzenia
środków zaradczych lub innych ograniczeń.
W sytuacji, gdy tunel nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, a podjęte środki
zaradcze obejmują zasadniczą zmianę konstrukcji tunelu lub sposobu jego
użytkowania, wojewoda przeprowadza analizę ryzyka dla danego tunelu.
Opracowując analizę ryzyka, o której mowa w ust. 4, bierze się pod uwagę wszystkie
czynniki projektowe, warunki ruchu, mające wpływ na bezpieczeństwo,
charakterystykę ruchu drogowego, długość danego tunelu i jego geometrię, a także
dobowe natężenie ruchu przejeżdżających samochodów ciężarowych.

Art. 24c.
1. Dla tunelu, o którym mowa w art. 24a ust. 1, zarządzający tunelem, w uzgodnieniu z
wojewodą, powołuje urzędnika zabezpieczenia.
2. Urzędnik zabezpieczenia jest niezależny w zakresie wykonywania swoich
obowiązków, wynikających z ust. 3, i może wykonywać swoje zadania w odniesieniu
do kilku tuneli położonych na obszarze działania zarządzającego tunelem.
3. Do obowiązków urzędnika zabezpieczenia należy w szczególności:
1) koordynacja współpracy zarządzającego tunelem ze służbami ratowniczymi i
Policją;
2) udział w przygotowaniu planów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 24a ust.
3 pkt 4;
3) udział w planowaniu, wdrażaniu i ocenie działań podejmowanych w razie
wypadku, w którym są ranni lub zabici albo naruszona została konstrukcja
tunelu, lub w razie katastrofy budowlanej;
4) kontrola przeszkolenia pracowników zarządzającego tunelem oraz udział w
organizowaniu okresowych ćwiczeń;
5) wspólna ze służbami ratowniczymi i Policją ocena ćwiczeń, sporządzanie
sprawozdania zawierającego wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń oraz wnioski
dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa tunelu;
6) wydawanie opinii w sprawach oddawania tunelu do użytkowania, polegające
w szczególności na opiniowaniu dokumentacji bezpieczeństwa;
7) kontrola prawidłowości utrzymania tuneli;
8) współdziałanie z właściwymi służbami w ocenie każdego wypadku, w którym są
ranni lub zabici albo naruszona została konstrukcja tunelu, lub też katastrofy
budowlanej tunelu.
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1. Zarządzający tunelem, sporządzając dokumentację bezpieczeństwa, określa środki
zapobiegawcze i ochronne oraz reagowania na potencjalne zdarzenia, konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w tunelu, uwzględniając
strukturę ruchu drogowego i inne uwarunkowania związane z konstrukcją i
otoczeniem tunelu.
2. Dokumentacja bezpieczeństwa stanowi integralną część dokumentacji tunelu,
gromadzonej przez zarządzającego tunelem w związku z procesem inwestycyjnym
oraz użytkowaniem tunelu.
3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, elementy
oraz tryb postępowania z dokumentacją bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1,
mając na względzie poszczególne etapy procesu inwestycyjnego oraz etap
użytkowania tunelu.

1.

2.
3.
4.

Art. 24e.
Zarządzający tunelem we współpracy z urzędnikiem zabezpieczenia i Policją
organizują, raz do roku, wspólne ćwiczenia okresowe dla personelu tunelu, służb
ratowniczych i Policji.
Ćwiczenia w pełnym zakresie są przeprowadzane w każdym tunelu przynajmniej
raz na 4 lata.
Urzędnik zabezpieczenia przekazuje wojewodzie sprawozdanie, o którym mowa w
art. 24c ust. 3 pkt 5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw transportu
określą, w drodze rozporządzenia, zakres ćwiczeń dla rodzajów ćwiczeń, o których
mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego w tunelu.

Art. 24f.
1. Wojewoda w trybie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, na
wniosek zarządzającego tunelem, może udzielić odstępstwa od wymagań zawartych
w przepisach techniczno-budowlanych, dotyczących warunków bezpieczeństwa w
tunelu w przypadku możliwości zastosowania rozwiązań technicznych o wyższych
parametrach bezpieczeństwa.
2. Minister właściwy do spraw transportu ocenia zasadność wniosku, a w przypadku
pozytywnej oceny przekazuje go Komisji Europejskiej.
3. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania wniosku Komisji Europejskiej,
Komisja nie zgłosi sprzeciwu na odstępstwo, minister właściwy do spraw transportu
upoważnia wojewodę do udzielenia zgody na odstępstwo. W przypadku sprzeciwu
Komisji upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo nie może być udzielone.
Art. 24g.
1. Zarządzający tunelem jest obowiązany przekazywać Generalnemu Dyrektorowi
Dróg Krajowych i Autostrad sprawozdania, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 2,
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okresu objętego sprawozdaniem.
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje, co 2 lata, Komisji
Europejskiej zbiorczą informację z otrzymanych sprawozdań, o których mowa w
ust. 1, ze wskazaniem częstotliwości i przyczyn pożarów oraz wypadków, w terminie
do dnia 30 września po upływie dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem.
3. Zbiorcza informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera ocenę pożarów i wypadków w
tunelach i informacje na temat rzeczywistej roli i skuteczności urządzeń i środków
bezpieczeństwa.>
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