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USTAWA

z dnia 16 września 2011 r.

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Art.  1. W  ustawie z  dnia 27 października 1994  r. 
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

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

„1.  Ustawa określa zasady finansowania budowy 
autostrad płatnych, zwanych dalej „autostra-
dami”, zasady zawierania umów o  budowę 
i eksploatację albo wyłącznie eksploatację au-
tostrad oraz pobierania opłat za przejazd auto-
stradami, a także organy właściwe w tych spra-
wach.”;

2) art. 1a otrzymuje brzmienie:

„Art. 1a. 1.  Autostrady, o  których mowa w  art.  1, 
mogą być budowane i eksploatowane 
przez:

1)  Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad;

2)  drogową spółkę specjalnego prze-
znaczenia na warunkach określo-
nych w  umowie, o  której mowa 
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 2007  r. o  drogowych spółkach 
specjalnego przeznaczenia (Dz. U. 
Nr  23, poz.  136, z  2008  r. Nr  218, 
poz.  1391 oraz z  2009  r. Nr  86, 
poz. 720).

2.  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i  Autostrad lub drogowa spółka spe-
cjalnego przeznaczenia może, w  dro-
dze umowy, powierzyć budowę i  eks-
ploatację albo wyłącznie eksploatację 
autostrady innemu podmiotowi, zwa-
nemu dalej „spółką”.

3.  Do wyboru spółki stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi 
(Dz. U. Nr 19, poz.  101, z późn. zm.2)) 
albo przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004  r. — Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.3)).

4.  Spółka jest związana ofertą do upływu 
terminu określonego w  opisie warun-
ków koncesji albo specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. 

5.  Do zawarcia umowy o  budowę i  eks-
ploatację albo wyłącznie eksploatację 
autostrady stosuje się odpowiednio, 
w  zakresie nieuregulowanym w  usta-
wie, przepisy ustaw, o  których mowa 
w ust. 3.”;

3) uchyla się art. 4;

4) uchyla się rozdziały 4 i 5;

5) w art. 37a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Za przejazd autostradą, po dostosowaniu jej 
do poboru opłat, pobierane są opłaty za 
przejazd.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Opłaty za przejazd autostradą może pobie-
rać:

1)  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad;

2)  drogowa spółka specjalnego przeznacze-
nia na warunkach określonych w  umo-
wie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 2007  r. o drogowych 
spółkach specjalnego przeznaczenia lub 
wykonawca, o  którym mowa w  art.  9 
ust. 3 tej ustawy;

3)  spółka, z którą Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i  Autostrad albo drogowa 
spółka specjalnego przeznaczenia zawar-
li umowę o budowę i eksploatację albo 
wyłącznie eksploatację autostrady, na 
warunkach określonych w tej umowie.”,

c) uchyla się ust. 2—4,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.  Kwotę opłaty za przejazd autostradą, o któ-
rej mowa w ust. 5, zaokrągla się w ten spo-
sób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej 
niż 5 groszy pomija się a końcówkę kwoty 
wynoszącą 5 i więcej groszy podwyższa się 
do pełnych dziesiątek groszy.”;

6) w art. 37d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Stawki opłat, o których mowa w art. 37a ust. 1a 
pkt 3, warunki zmian tych stawek oraz sposób 
ich wprowadzenia ustala umowa o  budowę 
i eksploatację albo wyłącznie eksploatację au-
tostrady.”;

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, 
Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, 
poz.  1164, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  223, poz.  1776 oraz 
z 2011 r. Nr 222, poz. 1321.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. 
Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010  r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, 
poz. 484 i Nr 234, poz. 1386.
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7) w art. 37e ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.  Stawki opłat, o których mowa w art. 37a ust. 1a 
pkt 1 i 2, za przejazd kilometra autostradą, nie-
zależnie od kategorii pojazdu, o  której mowa 
w art. 37a ust. 6, nie mogą być wyższe niż 2 zł 
oraz nie mogą przekroczyć stawek opłat za 
przejazd obliczonych zgodnie z  przepisami, 
wydanymi na podstawie art. 13ha ust. 5 usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych.

 2.  Minister właściwy do spraw transportu określi, 
w drodze rozporządzenia, stawki opłat za prze-
jazd autostradą, o  których mowa w  art.  37a 
ust. 1a pkt 1 i 2, z uwzględnieniem ust. 1, mając 
na uwadze potrzeby utrzymania i ochrony dróg 
istotnych dla rozwoju sieci drogowej.”;

8) art. 37g otrzymuje brzmienie:

„Art. 37g.  Od opłat za przejazd autostradą są zwol-
nione:

1)  pojazdy uprzywilejowane wykonują-
ce zadania określone w art. 53 ust. 2 
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z  2005  r. Nr  108, poz.  908, 
z późn. zm.4));

2)  pojazdy Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Inspekcji 
Transportu Drogowego;

3)  pojazdy drogowej spółki specjalnego 
przeznaczenia podczas wykonywania 
jej zadań spółki jako zarządcy auto-
strady;

4)  pojazdy spółki, z którą zawarto umo-
wę o budowę i eksploatację, bądź wy-
łącznie eksploatację autostrady pod-
czas wykonywania zadań spółki jako 
zarządcy autostrady.”;

9) art. 37h otrzymuje brzmienie:

„Art. 37h. 1.  Wprowadzanie na rynek krajowy pa-
liw silnikowych oraz gazu, wykorzy-
stywanych do napędu silników spali-
nowych, podlega opłacie, zwanej da-
lej „opłatą paliwową”.

2.  Przez wprowadzenie na rynek krajo-
wy paliw silnikowych oraz gazu, 
o których mowa w ust. 1, rozumie się 
czynności podlegające opodatkowa-
niu podatkiem akcyzowym, których 
przedmiotem są te paliwa silnikowe 
oraz gaz.

3.  Biokomponentami są biokomponenty 
w  rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.5)).

4.  Paliwami silnikowymi lub gazem, 
o których mowa w ust. 1, są następu-
jące produkty:

1)  benzyny silnikowe o  kodach:  
CN 2710 11 45 lub CN 2710 11 49 
oraz wyroby powstałe ze zmiesza-
nia tych benzyn z biokomponenta-
mi, spełniające wymagania jakoś-
ciowe określone w  odrębnych 
przepisach;

2)  oleje napędowe o  kodzie  
CN 2710 19 41 oraz wyroby po-
wstałe ze zmieszania tych olejów 
z  biokomponentami, spełniające 
wymagania jakościowe określone 
w odrębnych przepisach;

3)  biokomponenty stanowiące samo-
istne paliwa, spełniające wymaga-
nia jakościowe określone w odręb-
nych przepisach, przeznaczone do 
napędu silników spalinowych, bez 
względu na kod CN; 

4)  gaz ziemny (mokry) i pozostałe wę-
glowodory gazowe oraz gazowe 
węglowodory alifatyczne skroplo-
ne i  w  stanie gazowym, przezna-
czone do napędu silników spalino-
wych, o kodach: CN 2711 i CN 2901;

5)  wyroby inne niż określone 
w  pkt  1—4, przeznaczone do uży-
cia, oferowane na sprzedaż lub 
używane do napędu silników spali-
nowych, bez względu na kod CN.”;

10) w art. 37m ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawka opłaty paliwowej wynosi:

1)  95,19 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz 
wyrobów powstałych ze zmieszania tych 
benzyn z biokomponentami, o których mo-
wa w art. 37h ust. 4 pkt 1; 

2)  239,84 zł za 1000 l olejów napędowych, wy-
robów powstałych ze zmieszania tych ole-
jów z biokomponentami oraz biokomponen-
tów stanowiących samoistne paliwa, o któ-
rych mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3;

3)  122,82 zł za 1000 kg gazów i  innych wyro-
bów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 
i 5.”;

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  109, poz.  925, Nr  175, 
poz.  1462, Nr  179, poz.  1486 i  Nr  180, poz.  1494 i  1497, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, 
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. 
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, 
poz.  845 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  37, poz.  214, 
Nr  100, poz.  649, Nr  163, poz.  1015, Nr  209, poz.  1320, 
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, 
poz.  1573 i  1574, z  2009  r. Nr  3, poz.  11, Nr  18, poz.  97, 
Nr  79, poz.  663, Nr  91, poz.  739, Nr  92, poz.  753, Nr  97, 
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. 
Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, 
poz.  1013, Nr  152, poz.  1018, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, 
poz.  1443, Nr  225, poz.  1466 i  Nr  257, poz.  1726 oraz 
z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, 
Nr  106, poz.  622, Nr  171, poz.  1016, Nr  204, poz.  1195, 
Nr  208, poz.  1240 i  1241, Nr  222, poz.  1321 i  Nr  227, 
poz. 1367.

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, 
poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902 i Nr 205, poz. 1208.
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11) w art. 39b w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9)  wpływów uzyskanych przez Generalnego  
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu:

a)  opłat za specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia, o których mowa w art. 42 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 
zamówień publicznych,

b)  zatrzymania wadium wraz z  odsetkami, 
w  przypadku o  którym mowa w  art.  46 
ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
— Prawo zamówień publicznych, 

c)  zatrzymania wraz z odsetkami zabezpiecze-
nia należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. — Prawo zamówień publicznych, 

d)  kar umownych;”;

12) w art. 39p:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Obligacje emitowane przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego na rzecz Funduszu i  porę-
czane lub gwarantowane przez Skarb Pań-
stwa są papierami wartościowymi, w  któ-
rych Bank Gospodarstwa Krajowego stwier-
dza, że jest dłużnikiem właściciela takiego 
papieru i  zobowiązuje się wobec niego do 
spełnienia określonego świadczenia pienięż-
nego.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a.  Obligacje mogą być emitowane jako obli-
gacje imienne lub na okaziciela.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Obligacje mogą być emitowane w  formie 
zdematerializowanej lub w  formie doku-
mentu, jeżeli jest to dopuszczalne na danym 
rynku.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a.  Obligacje mogą być emitowane na rynku 
krajowym lub na rynkach zagranicznych. 

 4b.  Obligacje są nominowane w walutach kra-
jów należących do Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.”,

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5.  Obligacje emitowane na rynku krajowym są 
dopuszczone do obrotu na giełdowym lub 
pozagiełdowym rynku regulowanym, o  ile 
emitent nie postanowi inaczej w warunkach 
emisji.

 6.  Prawa z obligacji niemających formy doku-
mentu, powstają z chwilą dokonania zapisu 
w  ewidencji i  przysługują osobie w  niej 
wskazanej jako posiadacz tych obligacji.”,

 f) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8.  Obligacje emitowane na rynku krajowym, 
które zostały dopuszczone do obrotu na ryn-
ku regulowanym lub wprowadzone do alter-
natywnego systemu obrotu, są rejestrowa-
ne w  depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Pa-
pierów Wartościowych S.A.”;

13)  w  art.  39q w  ust.  2 po pkt  2 dodaje się pkt  2a 
w brzmieniu: 

„2a)  walutę, w której następuje emisja obligacji;”;

14) w art. 39w pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3)  ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 
(Dz. U. z  2001  r. Nr  120, poz.  1300, z  późn. 
zm.6)), z wyjątkiem art.  29—37 i  art.  43, które 
stosuje się w przypadku, gdy obligacje nie zo-
staną zarejestrowane w  Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. lub zagranicz-
nej instytucji rozliczeniowej, która prowadzi 
działalność w zakresie rejestrowania papierów 
wartościowych, rozliczania lub rozrachunku 
transakcji zawieranych w  obrocie papierami 
wartościowymi;

 4)  art. 17 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręcze-
niach i  gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.7)), o ile 
rejestracja obligacji jest dokonywana w Krajo-
wym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
lub zagranicznej instytucji rozliczeniowej, która 
prowadzi działalność w zakresie rejestrowania 
papierów wartościowych, rozliczania lub roz-
rachunku transakcji zawieranych w obrocie pa-
pierami wartościowymi.”;

15) uchyla się rozdział 7;

16) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. 1.  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad albo drogowa spółka spe-
cjalnego przeznaczenia zawiera ze 
spółką umowę o  budowę i  eksploata-
cję albo wyłącznie eksploatację auto-
strady.

2.  Przed ogłoszeniem postępowania 
w  sprawie wyboru spółki Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i  Autostrad 
albo drogowa spółka specjalnego prze-
znaczenia uzgadnia:

1)  warunki przetargu z ministrem właś-
ciwym do spraw transportu; 

2)  planowane zobowiązania finansowe 
Skarbu Państwa z ministrem właści-
wym do spraw transportu oraz mini-
strem właściwym do spraw finan-
sów publicznych.

3.  Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, 
następuje w terminie 60 dni.”;

17) uchyla się art. 62;

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. 
Nr  217, poz.  2124, z  2005  r. Nr  157, poz.  1316, Nr  183, 
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. 
Nr  231, poz.  1547, z  2009  r. Nr  131, poz.  1075, Nr  157, 
poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2011 r. Nr 129, poz. 731.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  123, poz.  1291, Nr  145, 
poz.  1537 i  Nr  281, poz.  2785, z  2005  r. Nr  78, poz.  684 
i Nr 183, poz. 1538, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 144 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
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18) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63.  Umowa o budowę i eksploatację albo wy-
łącznie eksploatację autostrady powinna 
określać w szczególności:

1)  termin rozpoczęcia i  zakończenia bu-
dowy;

2)  okres eksploatacji autostrady i  stawki 
opłat za przejazd autostradą w  chwili 
rozpoczęcia eksploatacji;

3)  warunki i zakres podziału zysku pomię-
dzy spółkę a Fundusz;

4)  sposób, terminy i  zasady odpłatności 
z  tytułu udostępnienia spółce przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i  Autostrad lub drogową spółkę spe-
cjalnego przeznaczenia w  przypadku 
zawarcia umowy o eksploatację auto-
strady gruntów pod budowę autostra-
dy oraz warunki zagospodarowania 
znajdujących się na nich budynków, 
budowli, urządzeń, drzewostanu 
i upraw;

5)  prawa spółki do korzystania z  gruntu 
i  wzniesionych przez nią budynków, 
budowli i innych urządzeń;

6)  zobowiązania spółki do:

a)  zgromadzenia środków finansowych 
na budowę i  eksploatację autostra-
dy,

b)  budowy i  eksploatacji autostrady 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, w tym przygotowania dokumen-
tacji technicznej wymaganej do 
podjęcia budowy autostrady, uzy-
skania decyzji, pozwoleń i  uzgod-
nień wymaganych odrębnymi prze-
pisami,

c)  terminowej realizacji procesu inwe-
stycyjnego,

d)  zachowania nieprzerwanej dostęp-
ności do autostrady i jej przejezdno-
ści,

e)  zapewnienia bezpieczeństwa użyt-
kowników,

 f)  ustalania, w  uzgodnieniu z  Mini-
strem Obrony Narodowej, limitu 
zwolnień pojazdów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz sił 
zbrojnych państw sojuszniczych od 
opłat za przejazd autostradą,

g)  zapewnienia Policji oraz Inspekcji 
Transportu Drogowego pomiesz-
czeń w  zakresie przewidzianym 
w  przepisach techniczno-budowla-
nych dotyczących autostrad płat-
nych, umożliwiających skuteczne 
realizowanie przez nie zadań w  za-
kresie czuwania nad bezpieczeń-
stwem i porządkiem w ruchu drogo-
wym oraz jego kontrolowania na 
obszarze autostrad płatnych;

7)  zasady współpracy spółki z  admini-
stracją drogową, Policją, Inspekcją 
Transportu Drogowego, pogotowiem 
ratunkowym oraz jednostkami syste-
mu ratowniczo-gaśniczego;

8)  szczegółowy zakres uprawnień spółki 
jako zarządcy autostrady;

9)  zasady zagospodarowania miejsc ob-
sługi podróżnych, pojazdów i przesy-
łek, uwzględniające konkurencję;

10)  termin i  sposób zwrotu autostrady 
i  dotyczącej jej dokumentacji po za-
kończeniu okresu eksploatacji;

11)  sposób rozstrzygania sporów wyni-
kłych na tle realizacji umowy o budo-
wę i eksploatację albo wyłącznie eks-
ploatację autostrady;

12)  warunki rozwiązania i  wypowiedze-
nia umowy o budowę i eksploatację 
albo wyłącznie eksploatację autostra-
dy;

13)  zasady wzajemnych rozliczeń w razie 
rozwiązania i wypowiedzenia umowy 
o budowę i eksploatację albo wyłącz-
nie eksploatację autostrady.”;

19) uchyla się art. 63c;

20) w art. 63d ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1.  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i  Auto-
strad lub drogowa spółka specjalnego przezna-
czenia są uprawnieni do kontroli budowy i eks-
ploatacji autostrady w zakresie przestrzegania 
warunków umowy o  budowę i  eksploatację  
albo wyłącznie eksploatację autostrady.

 2.  Osoby upoważnione przez Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Autostrad lub drogową 
spółkę specjalnego przeznaczenia do dokony-
wania kontroli są uprawnione w szczególności 
do:

1)  wstępu na teren nieruchomości, na której 
jest prowadzona budowa lub eksploatacja 
autostrady;

2)  żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 
okazania dokumentów lub innych informacji 
oraz udostępnienia danych mających zwią-
zek z przedmiotem kontroli.

 3.  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i  Auto-
strad lub drogowa spółka specjalnego przezna-
czenia mogą wezwać spółkę do usunięcia, 
w wyznaczonym terminie, stwierdzonych nie-
prawidłowości.”;

21) uchyla się art. 63e.

Art. 2. Do umów o budowę i eksploatację albo wy-
łącznie eksploatację autostrady, zawartych przed 
dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy, stosuje się 
przepisy dotychczasowe.



Dziennik Ustaw Nr 234 — 13653 — Poz. 1387

 

Art. 3. W okresie obowiązywania pozytywnej de-
cyzji Komisji Europejskiej o  zgodności pomocy pub-
licznej przewidzianej w niniejszym przepisie ze wspól-
nym rynkiem wprowadzanie na rynek krajowy bio-
komponentów stanowiących samoistne paliwa, w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o  biokomponentach i  biopaliwach ciekłych (Dz. U. 
Nr 169, poz.  1199, z późn. zm.8)), wykorzystywanych 
do napędu silników spalinowych, nie podlega opłacie 
paliwowej. 

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie 
nowych przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 37e ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 

8)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, 
poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902 i Nr 205, poz. 1208.


