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U S T AWA  

z dnia ……………………….. 2014 r. 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , 

poz. 260, z późn. zm.2))  

1. w art.4 : 

1) wprowadza się pkt 21a w brzmieniu: 

„21a) zajęcie pasa drogowego – uzyskanie prawa wyłączności do czasowego korzystania na 

cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na 

podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z zarządem drogi. 

2. w art.20 : 

 1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 „8) wykonywanie praw właścicielskich ,w szczególności wynikających z trwałego  

             zarządu nieruchomościami , na których położony jest pas drogowy oraz pobieranie  

             opłat wynikających z tego tytułu;” 

3. uchyla się art.20e, 

4. w art.22 : 

           1) ust.2 otrzymuje brzmienie: 

            „2) Grunty, o których mowa w ust. 1, zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę  

 albo je użyczać, w drodze umowy. Zarząd drogi może pobierać z tytułu najmu lub  

 dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie. Przepisy ustawy z dnia 21  

            sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn.  

            zmianami) stosuje się odpowiednio. 

5. uchyla się art.29a , 

6. uchyla się art.36 , 

7. w art. 39 

1) ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

może nastąpić wyłącznie w drodze umowy zawartej z zarządem drogi.  Jednakże 

właściwy zarząd drogi może odmówić zawarcia umowy dotyczącej umieszczenia w 

pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, 

jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić 

do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy 

lub remontu drogi.” 

2) uchyla się ust.3a-3d, 

3) ust. 7f. otrzymuje brzmienie: 

„7f. Za udostępnienie kanału technologicznego pobiera się opłaty w wysokości 

określonej w umowie, przy czym opłaty te są ustalane na poziomie kosztów budowy i 

utrzymania kanału.” 

8. uchyla się art.40, 

9. w art.40a ust.1 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.659 oraz z 2013 r. 

poz. 843, 1446 i 1543.   



 

 

„1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, z wyłączeniem opłaty elektronicznej, w art. 13f 

ust. 1 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 a także opłaty 

z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 są przekazywane 

odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony 

rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.” 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. , poz. 482, z 

późn. zm.3)) w art.99 §1 

 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zajmuje pas drogowy drogi publicznej , znajdujące się w nim urządzenia lub 

budynek drogowy bez posiadania prawa do ich zajmowania”,  

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prowadzi roboty w pasie drogowym bez posiadania prawa do jego zajmowania 

lub wbrew obowiązkowi nie przywraca tego pasa do stanu użyteczności.”. 

 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ……………….. r.   

 

Uzasadnienie 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 829, 1247, 1446 i 

1567, z 2014 r. poz. 498,659,827 i 915.  



 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 
z dnia ……………………….. r. 

w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz. U. …………………………….) 

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U.z 2013 r. poz. 395 z późn. zmianami) zarządza się, co 

następuje: 

      

§ 1. Rozporządzenie określa: 

  1)   uprawnienie strażników straży gminnych, zwanych dalej "strażnikami", do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego; 

  2)   wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego; 

  3)   warunki i sposób wydawania strażnikom upoważnień do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego. 

     

§ 2. 1. Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 

wykroczenia określone w: 

1) art. 49, art. 50, art. 51 § 1 i 2, art. 52 § 1 pkt 1-4, art. 54, art. 55, art. 56 § 1, art. 58 § 1, art. 

601 § 1-3 i § 4 pkt 1, art. 603 § 1, art. 63a § 1, art. 64, art. 65, art. 66 § 1, art. 67, art. 72, art. 74 

§ 1, art. 75 § 1, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80 § 1 i 2, art. 81, art. 82 § 3 i 4, art. 82a § 2, art. 

84, art. 85 § 1 i 2, art. 85a, art. 89, art. 96 § 3, art. 99, art. 100, art. 101, art. 102, art. 104, art. 

106, art. 108, art. 109, art. 117, art. 137 § 1, art. 138d § 1, art. 140, art. 141, art. 143 § 1, art. 

144 § 1 i 2, art. 145, art. 151 § 1-3, art. 153 § 1, art. 154 § 1 i 2, art. 157 § 1, art. 161, art. 162 

§ 1, art. 166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z 

późn. zmianami). 

  2)   art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy 

(Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198); 

  3)   art. 431 ust. 1, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, 

poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143); 

  4)   art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 

1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107); 

  5)   art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.3)); 

  6)   (1) (uchylony); 

  7)   art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 

636, z późn. zm.4)); 

  8)   aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie 

zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone 

jest karą grzywny. 

2. (2) Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia 

określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz art. 97 

Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub 
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utrzymanego w mocy na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 

131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908, z późn. zm.). 

      

§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje strażnikom, na 

imienny wniosek komendanta straży gminnej, właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

     

§ 4. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać 

oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin ważności, podstawę 

prawną jego wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego strażnika, 

numer znaku identyfikacyjnego, określenie wykroczeń, za które strażnik jest uprawniony do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz obszaru, na którym upoważnienie jest 

ważne. 

2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone 

odciskiem pieczęci urzędowej. 

      

§ 5. Upoważnienia, które zostały wydane na podstawie przepisów dotychczasowych i których 

termin ważności nie upłynął w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostają w 

mocy po dniu jego wejścia w życie, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności tych 

upoważnień. 

      

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 
z dnia ………………………….. r. 

w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom 

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego 
(………………………….) 

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U.z 2013 r. poz. 395 z późn. zmianami) zarządza się, co 

następuje: 

      

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)   uprawnienia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, zwanych dalej 

"inspektorami", oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 

posiadających uprawnienia kontrolne, o których mowa w art. 76a ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.), zwanych dalej 

"pracownikami", do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego; 

2)   wykaz wykroczeń, za które inspektorzy oraz pracownicy są uprawnieni do nakładania 

grzywien; 

3)   zasady i sposób wydawania inspektorom oraz pracownikom upoważnień do nakładania 

grzywien. 

     

§ 2. 1. Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 

wykroczenia określone w: 

1)    art. 52b, art. 86 § 1, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art. 95a, 

art. 96 § 1 pkt 2 i 4-6, w § 2 za czyny określone w § 1 pkt 4-6 oraz za nieumyślne 

dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą 

wymaganych uprawnień i w § 3, art. 97, art. 99 oraz art. 100 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.)) 

2)   art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 

856); 

3)   art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1069); 

4)   art. 24 ust. 4 pkt 3, 5-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.). 

2. Pracownicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 

wykroczenia określone w: 

1)   art. 92 § 1, art. 92a oraz art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń; 

2)   art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

3)   art. 24 ust. 4 pkt 5-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. 

     

§ 3. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje Główny 

Inspektor Transportu Drogowego. 

2. Upoważnienie zawiera: 

1)   oznaczenie organu wydającego upoważnienie; 

2)   datę wydania i termin ważności upoważnienia; 
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3)   numer upoważnienia; 

4)   powołanie podstawy prawnej; 

5)   imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego inspektora lub pracownika; 

6)   oznaczenie inspektoratu transportu drogowego, w którym jest zatrudniony upoważniony 

inspektor lub pracownik; 

7)   numer służbowy upoważnionego inspektora lub pracownika i numer legitymacji 

służbowej; 

8)   wskazanie wykroczeń, za które inspektor lub pracownik jest upoważniony do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego; 

9)   oznaczenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne; 

10)  odwzorowanie pieczęci okrągłej organu wydającego; 

11)  podpis (faksymile) Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

3. Organ wydający upoważnienie prowadzi ewidencję wydanych upoważnień. 

      

§ 4. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie 

nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1330). 

      

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …………………… 

 

 

 

 

 


