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966
USTAWA
z dnia 25 czerwca 2009 r.
o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
1) w art. 3:
a) uchyla si´ ust. 2,
b) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:
„4. Ârodki Funduszu w latach 2009—2015 przeznacza si´ na finansowanie lub wspó∏finansowanie przez samorzàdy województw,
zwane dalej „województwami”, zadaƒ w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw
pojazdów kolejowych przeznaczonych do
przewozów pasa˝erskich wykonywanych na
podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug
publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,
z póên. zm.3)).
5. WielkoÊç Êrodków, o których mowa w ust. 4,
w danym roku bud˝etowym wynosi
100 mln z∏, z zastrze˝eniem ust. 6. Ârodki te
województwa otrzymujà w cz´Êciach równych.
6. W 2009 r. wielkoÊç Êrodków na zadania
okreÊlone w ust. 4 wynosi 200 mln z∏.”;

Art. 1. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571,
z póên. zm.2)) art. 37i otrzymuje brzmienie:
„Art. 37i. 1. Op∏ata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu
Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12,
poz. 61), z tym ˝e kwota stanowiàca
80 % op∏aty paliwowej stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego,
a kwota stanowiàca 20 % tej op∏aty —
przychód Funduszu Kolejowego, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. W 2009 r. przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa
w ust. 1, powi´kszona o kwot´
200 mln z∏, o którà pomniejsza si´ przychód z op∏aty paliwowej Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku. Kwota ta zostanie przekazana przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z bie˝àcych
wp∏ywów z op∏aty paliwowej na rachunek Funduszu Kolejowego do dnia
15 grudnia 2009 r.

2) w art. 5 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W 2009 r. Êrodki, o których mowa w ust. 1
pkt 1, powi´ksza si´ o kwot´ 200 mln z∏, przekazanà przez Bank Gospodarstwa Krajowego
z bie˝àcych wp∏ywów z op∏aty paliwowej.
3. W latach 2010—2015 Êrodki, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, powi´ksza si´ corocznie o kwot´ 100 mln z∏, przekazywanà przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z bie˝àcych wp∏ywów z op∏aty paliwowej.”;

3. W latach 2010—2015 przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której
mowa w ust. 1, powi´kszona corocznie
o kwot´ 100 mln z∏, o którà pomniejsza
si´ przychód z op∏aty paliwowej Krajowego Funduszu Drogowego w danym
roku.
4. Sposób i terminy przekazania kwoty
200 mln z∏, o której mowa w ust. 2, oraz
kwoty 100 mln z∏, o której mowa
w ust. 3, zostanà okreÊlone w umowie,
o której mowa w art. 12 ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)

2)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, ustaw´ z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego oraz ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r.
Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19,
poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 105, poz. 877.

3) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. Sposób i terminy przekazywania kwoty
200 mln z∏, o której mowa w art. 5 ust. 2,
oraz kwoty 100 mln z∏, o której mowa
w art. 5 ust. 3, zostanà okreÊlone w umowie, o której mowa w art. 12.”;
4) w art. 9:
a) w ust. 2:
— uchyla si´ pkt 4,
— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) przewidywanà wysokoÊç Êrodków przeznaczonych na finansowanie lub wspó∏finansowanie zadaƒ w zakresie zakupu,
modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817
i Nr 115, poz. 966.

Dziennik Ustaw Nr 115

— 8740 —

4. Województwa przedk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu
plany rzeczowo-finansowe uwzgl´dniajàce zastrze˝enia, o których mowa
w ust. 3, w terminie do dnia 31 paêdziernika roku poprzedzajàcego dany
rok bud˝etowy.

pasa˝erskich wykonywanych na podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug publicznych, w podziale na lata i województwa.”,
b) uchyla si´ ust. 4,
c) dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e dokonaç przesuni´ç Êrodków Funduszu
pomi´dzy zadaniami, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, w ramach limitu Êrodków
okreÊlonego w Programie na te zadania,
z zastrze˝eniem ust. 6. O dokonanych przesuni´ciach minister w∏aÊciwy do spraw
transportu informuje Rad´ Ministrów oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie
14 dni od dnia dokonania przesuni´cia.

5. W przypadku gdy województwo nie
uwzgl´dni w planie rzeczowo-finansowym zastrze˝eƒ, o których mowa
w ust. 3, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu przyjmuje plan rzeczowo-finansowy z pomini´ciem wydatków
niezgodnych z zadaniami okreÊlonymi w art. 3 ust. 4, o czym informuje
województwo w terminie do dnia
30 listopada roku poprzedzajàcego
dany rok bud˝etowy.

6. Przesuni´cie Êrodków, które powoduje
zwi´kszenie wydatków na okreÊlone zadanie, nie mo˝e byç wi´ksze ni˝ 20 % wartoÊci
kosztorysowej tego zadania.

6. Ârodki niewykorzystane przez województwa w danym roku bud˝etowym
mogà byç wykorzystane w latach nast´pnych, jednak˝e nie póêniej ni˝
w 2016 r. Ârodki niewykorzystane do
koƒca 2016 r. podlegajà zwrotowi na
rachunek Funduszu.

7. Przesuni´cia Êrodków, o których mowa
w ust. 5, nie wymagajà zatwierdzenia zmiany Programu przez Rad´ Ministrów.”;
5) art. 11 otrzymuje brzmienie:

7. Województwa sk∏adajà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw transportu
oraz ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych coroczne sprawozdanie z wydatkowania
przyznanych w Programie Êrodków,
o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 5,
w terminie do dnia 31 marca roku nast´pnego.

„Art. 11. Bank Gospodarstwa Krajowego, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, dokonuje wyp∏at ze Êrodków
Funduszu na rzecz zarzàdców infrastruktury w wysokoÊci i terminach wynikajàcych z umów, o których mowa w art. 10,
oraz na rzecz województw zgodnie
z ustaleniami Programu dokonanymi na
podstawie art. 9 ust. 2 pkt 5.”;

8. Niez∏o˝enie
przez
województwo
sprawozdania w terminie okreÊlonym w ust. 7 powoduje wstrzymanie
wyp∏aty Êrodków z Funduszu do czasu jego przekazania.”.

6) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu informuje pisemnie województwa o tym, w jakiej wysokoÊci Êrodki
Funduszu przeznaczy na zadania,
o których mowa w art. 3 ust. 4, w danym roku bud˝etowym, do dnia
31 lipca roku poprzedzajàcego dany
rok bud˝etowy.
2. Województwa, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, przedk∏adajà corocznie, do dnia 30 sierpnia
roku poprzedzajàcego dany rok bud˝etowy, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw transportu projekty planów
rzeczowo-finansowych wydatkowania Êrodków, o których mowa
w ust. 1. W projekcie planu rzeczowo-finansowego ujmuje si´ wy∏àcznie
zadania okreÊlone przez zarzàd województwa w drodze uchwa∏y, przedk∏adanej ∏àcznie z projektem planu.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu zg∏asza zastrze˝enia, je˝eli
Êrodki nie sà przeznaczane na zadania, o których mowa w art. 3 ust. 4,
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
projektów planów, o których mowa
w ust. 2.
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Art. 3. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 54, poz. 458) w art. 6 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
„3. WysokoÊç udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników
tego podatku, posiadajàcych siedzib´ na obszarze województwa, wynosi 14,75 %.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,
z póên. zm.4)) w art. 4 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) umowa o Êwiadczenie us∏ug publicznych —
umow´, zawartà mi´dzy w∏aÊciwym organem
administracji publicznej a przewoênikiem kolejowym, zawierajàcà elementy okreÊlone
w art. 4 rozporzàdzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paê———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100 i Nr 98, poz. 817.
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dziernika 2007 r. dotyczàcego us∏ug publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasa˝erskiego oraz uchylajàcego rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
(Dz. Urz. UE L 315 z 03.12. 2007, str. 1);”.
Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
informuje pisemnie samorzàdy województw o tym,
w jakiej wysokoÊci Êrodki Funduszu Kolejowego,
o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej
w art. 2 niniejszej ustawy, przeznacza na 2009 r., w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Samorzàdy województw na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, przedk∏adajà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw transportu projekty planów
rzeczowo-finansowych wydatkowania w 2009 r. Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu zg∏asza
zastrze˝enia, je˝eli Êrodki nie sà przeznaczane na zadania, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, w terminie 14 dni od
dnia z∏o˝enia projektów planów, o których mowa
w ust. 2.
4. Samorzàdy województw przedk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu plany rzeczowo-finansowe uwzgl´dniajàce zastrze˝enia, o których
mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zastrze˝eƒ.
5. W przypadku gdy samorzàd województwa nie
uwzgl´dni w planie rzeczowo-finansowym zastrze˝eƒ,
o których mowa w ust. 3, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu przyjmuje plan rzeczowo-finansowy z pomini´ciem wydatków niezgodnych z zadaniami okreÊlonymi w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, o czym niezw∏ocznie informuje województwo.
Art. 6. 1. W celu wyliczenia dla województw cz´Êci
wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wp∏at okreÊlonych odpowiednio w art. 24 ust. 1 i art. 31 ustawy
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zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy przyjmuje si´
dochody podatkowe województwa, o których mowa
w art. 24 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej
ustawy:
1) na 2010 r. — wykazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za 2008 r.,
2) na 2011 r. — wykazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za 2009 r.
— na podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.5)), z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od osób prawnych zwi´ksza si´ do
kwoty wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u województw
we wp∏ywach z tego podatku w wysokoÊci 14,75 %.
Art. 7. Postanowienia umowy zawartej na podstawie art. 12 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy powinny zostaç dostosowane do zmian wynikajàcych z przepisów art. 3 ust. 4—6, art. 5 ust. 2 i 3,
art. 5a, art. 9 ust. 2 pkt 5 i ust. 5, art. 11 oraz art. 11a
ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie
30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.;
2) art. 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem 3 grudnia
2009 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

