Projekt z dnia 2 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1)
z dnia …………….….. 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.2)) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w § 259 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) umieszczone, z zachowaniem wymagań określonych w § 262 ust. 1 i 1a:
a)

na skraju obiektu albo między jezdnią a chodnikiem – jako bariery skrajne,

b)

w

pasie

dzielącym

na

obiektach

w

ciągu

dróg

dwujezdniowych

jednoprzestrzennych bądź rozdzielonych wąską szczeliną – jako bariery
dzielące,
c)

w pasie separującym na obiektach w ciągu dróg jednojezdniowych
o przekroju 2+1 – jako dwustronne bariery dzielące.”;

2)

w § 262 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dopuszcza się odległość lica prowadnicy lub podstawy bariery ochronnej nie
mniejszą niż 0,5 m:
1)

od krawędzi pasa ruchu – jeżeli na krawędzi pasa ruchu znajduje się krawężnik
o wysokości co najmniej 0,12 m;

1)

2)

Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 408, z 2012 r. poz.
608 oraz z 2013 r. poz. 528.
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2)

od granicy pasa ruchu i granicy dodatkowego pasa ruchu do wyprzedzania – jeżeli
dotyczy dwustronnej bariery ochronnej usytuowanej na drodze o przekroju 2+1,
przy czym odległość pomiędzy licami prowadnic lub podstaw dwustronnej bariery
ochronnej i bariery skrajnej, w części jednopasowej, nie może być mniejsza niż
5,5 m.”.

§ 2. Do realizacji inwestycji drogowych, dla których przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na projekt, wykonawstwo lub projekt i wykonawstwo, można stosować przepisy
dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU
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UZASADNIENIE
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.) jest konsekwencją
nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) procedowanej jednocześnie.
Zakres zmian ogranicza się jedynie do uregulowania kwestii sytuowania drogowych
barier ochronnych na drodze o przekroju 2+1 w przypadku przejścia przez drogowy obiekt
inżynierski. Zgodnie ze zmianami na ww. przekroju drogi bariera ochronna powinna mieć
postać dwustronnej bariery dzielącej, dla której minimalna odległość lica lub podstawy od
krawędzi pasa ruchu lub krawędzi dodatkowego pasa ruchu do wyprzedzania nie będzie
mogła wynosić mniej niż 0,5 m. Należy podkreślić, że ww. bariery ochronne, tak jak ma to
miejsce obecnie, będą musiały spełniać wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1317.
Różnica pomiędzy minimalną odległością bariery od krawędzi pasa a parametrem, jakim jest
np. jej szerokość pracująca, określona w Normie, wynika z zasadniczego celu stosowania
bariery. Ma ona przede wszystkim fizycznie uniemożliwić przejazd pojazdu na przeciwległy
pas ruchu. Stąd ewentualny kąt uderzenia pojazdu w barierę będzie zdecydowanie mniejszy,
niż te, które przyjęto w Normie. Ponadto dopuszcza się stosowanie jedynie dwustronnych
barier ochronnych, tj. takich, które przystosowane są do przyjmowania zderzeń z obu stron.
Z kolei warunek zapewnienia odległości co najmniej 5,5 m pomiędzy licami lub podstawami
dwustronnej bariery ochronnej i bariery skrajnej, w części jednopasowej drogi o przekroju
2+1, wynika z konieczności zapewnienia możliwości przejazdu pojazdów w razie
unieruchomienia jednego z nich, co jest szczególnie istotne na drogowych obiektach
inżynierskich.
W projekcie rozporządzenia przewidziano przepis przejściowy, który dopuszcza
stosowanie przepisów dotychczasowych, jeżeli dla inwestycji drogowej, przed dniem wejścia
w życie przedmiotowego rozporządzenia, zostało wszczęte postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na projekt, wykonawstwo lub projekt i wykonawstwo. Przepis ten
ma na celu ochronę zamawiających (w większości zarządców dróg publicznych) przed
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ewentualnymi konsekwencjami, w tym finansowymi, związanymi z realizacją zamówień
publicznych. Jednocześnie przewidziano zwykły okres vacatio legis, tj. 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Stosownie do
przepisów ww. rozporządzenia notyfikacji podlegają przepisy techniczne odnoszące się do
produktu, które mogą spowodować barierę w handlu wewnątrz Unii Europejskiej tj. utrudnić
wprowadzenie danego produktu na rynek. W przypadku projektowanego rozporządzenia nie
zachodzi sytuacja, w której powstawałyby ograniczenia w swobodnym przepływie towarów
czy też świadczeniu usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony na
stronach urzędowego informatora teleinformatycznego − Biuletynu Informacji Publicznej.
Przedmiotowy projekt, stosownie do § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. − Regulamin pracy Rady Ministrów (poz. 979) zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Rozwiązania zawarte w projekcie są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

