
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 10 października 2008 r.

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 281)

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 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326)

Art. 13.
1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:

1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania;

2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.
<3) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, o których mowa

w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół
pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów
niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.>

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:] <Od opłat, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, są zwolnione:>

1) pojazdy:
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.

<3a. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione pojazdy:
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1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych,
jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak
stanowi;

2)  Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
pogotowia ratunkowego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby
Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji;

3) zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.>
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.]

<5. Korzystający z drogi publicznej może być zwolniony z opłat, o których mowa w ust.
1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdów w
ramach pomocy humanitarnej lub 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.

Art. 13g.
1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia

określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w
zezwoleniu wymierza się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

1a. Karę, o której mowa w ust. 1, ustala się za przekroczenie dopuszczalnej wielkości
parametru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż
jednego parametru karę ustala się jako sumę wysokości kar z tytułu każdego
przekroczenia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku
osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, karę ustala się jako sumę
wysokości kar z tytułu każdego przekroczenia.

1b.  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:
1) podmiot wykonujący przejazd;
2) nadawcę, załadowcę lub spedytora ładunku, jeżeli okoliczności sprawy i dowody

jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie
naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do ustawy.
3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z

zastrzeżeniem ust. 4.
[4. Dokonujący przejazdu pojazdem nienormatywnym zarejestrowanym w kraju uiszcza

wymierzoną karę pieniężną w terminie 21 dni od dnia jej wymierzenia oraz jest
obowiązany do niezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi,
który ją wymierzył.]
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<4. Dokonujący przejazdu pojazdem nienormatywnym, mający miejsce stałego
zamieszkania lub siedziby w kraju, uiszcza wymierzoną karę pieniężną w terminie
do 21 dni od dnia jej wymierzenia oraz jest obowiązany do niezwłocznego
przekazania dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją wymierzył.>

5. Karę pieniężną uiszcza się w formie bezgotówkowej za pomocą przekazu na właściwy
rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej, z tym że w przypadku
przedsiębiorców zagranicznych możliwe jest uiszczenie kary pieniężnej w formie
gotówkowej bezpośrednio organowi, który ją wymierzył.

6. W przypadku uiszczenia kary pieniężnej w formie gotówkowej organ wydaje
pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania, stanowiące dowód uiszczenia tej kary.

7. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej poprzez przekazanie jej na rachunek
bankowy, a w przypadku uiszczenia kary pieniężnej za pomocą karty płatniczej - koszty
związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy -
pokrywa wpłacający.

8. W przypadku uwzględnienia odwołania uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi
odpowiednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub z rachunku Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w art. 40a ust. 1, w terminie 14
dni od dnia uchylenia decyzji wymierzającej karę.

9. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej przez przedsiębiorcę zagranicznego pojazd kieruje
się lub usuwa na jego koszt na najbliższy parking strzeżony.

10. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio
przepisy o ruchu drogowym.

11. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po ustaniu przyczyny skierowania pojazdu na parking
i przedstawieniu przez kontrolowanego organowi, który wymierzył karę, dowodu
uiszczenia kary pieniężnej.

12. Jeżeli kara pieniężna nie zostanie uiszczona lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu
w ciągu 30 dni od dnia wymierzenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy
działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) dotyczące egzekucji
należności pieniężnych z ruchomości.

Art. 13h.
W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz opłatę dodatkową, o której mowa w art. 13f ust.
1, może pobierać partner prywatny.

<Art. 13ha.
1. Opłata, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, zwana dalej „opłatą elektroniczną”, jest

pobierana za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 6.

2. Opłatę elektroniczną ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej
opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu.

3. Ustala się następujące kategorie pojazdów w celu określenia stawki opłaty
elektronicznej:
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1) kategoria 1 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) kategoria 2 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co
najmniej 12 ton;

3) kategoria 3 – autobusy.
4. Stawka opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogą krajową, niezależnie od

kategorii pojazdów, o której mowa w ust. 3, nie może być wyższa niż 2 zł oraz nie
może przekroczyć stawki tej opłaty obliczonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ust. 5.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową metodę obliczania
maksymalnej stawki opłaty elektronicznej za przejazd 1 kilometra drogi krajowej,
uwzględniając koszty budowy drogi krajowej lub jej odcinka, w tym koszty
finansowe, koszty utrzymania, koszty remontów, ochrony oraz zarządzania drogą,
koszty poboru opłaty elektronicznej oraz inne koszty eksploatacji.

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1)  określi drogi krajowe lub ich odcinki, na których pobiera się opłatę

elektroniczną,
2) ustali dla nich wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd kilometra, dla

danej kategorii pojazdu, w wysokości nie większej niż określona w ust. 4
– mając na uwadze potrzeby utrzymania i ochrony dróg istotnych dla rozwoju sieci
drogowej, koszty poboru opłaty elektronicznej oraz klasę drogi, na której jest
pobierana opłata elektroniczna.

7. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, może:
1) zróżnicować stawki opłaty elektronicznej ze względu na liczbę osi, emisję spalin

pojazdu samochodowego, porę dnia, kategorię dnia i porę roku, mając na
uwadze zapewnienie potrzeb ochrony środowiska, płynności ruchu, ochronę
dróg publicznych, optymalizację wykorzystania infrastruktury transportu
lądowego, a także propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) wprowadzić stawki abonamentowe dla niektórych użytkowników drogi
krajowej w wysokości nie mniejszej niż 87 % stawki opłaty elektronicznej, z
zachowaniem zasady przejrzystości i niedyskryminacji.

Art. 13hb.
1. Opłatę elektroniczną pobiera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
2. Opłata elektroniczna stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego.
3. Minister właściwy do spraw transportu, za zgodą Rady Ministrów wyrażoną w

drodze uchwały, może powierzyć przygotowanie, wdrożenie, budowę lub
eksploatację systemu elektronicznego poboru opłat elektronicznych, w tym pobór
opłaty elektronicznej, drogowej spółce specjalnego przeznaczenia, utworzonej w
trybie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego
przeznaczenia, z zastrzeżeniem art. 13hd ust. 3.

Art.13hc.
1. Uiszczenie opłaty elektronicznej następuje w systemie elektronicznego poboru opłat,

zgodnie z art. 13i.
2. Podmioty pobierające opłaty elektroniczne z wykorzystaniem systemów

elektronicznego poboru opłat mogą umożliwić użytkownikom dróg krajowych
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uiszczanie tych opłat bez konieczności instalacji urządzenia, o którym mowa w art.
13i ust. 3.

Art. 13hd.
1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka specjalnego

przeznaczenia, o której mowa w art. 13hb ust. 3, za zgodą ministra właściwego do
spraw transportu i po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych, może w drodze umowy powierzyć budowę lub eksploatację systemu
elektronicznego poboru opłat elektronicznych innemu podmiotowi, zwanemu dalej
„operatorem”.

2. Wybór operatora następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.
1058).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może upoważnić operatora do poboru tych opłat.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje coroczne prawo odkupu, za

wynagrodzeniem ustalonym na podstawie tej umowy, na rzecz Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub drogowej spółki specjalnego
przeznaczenia, systemu elektronicznego poboru opłat elektronicznych, w przypadku
gdy system ten został sfinansowany ze środków operatora.>

Art. 13i.
1. [Wprowadzane po dniu 1 stycznia 2007 r. systemy elektronicznego poboru opłat, o

których mowa w art. 13 ust. 2, oraz opłat za przejazd autostradą, o których mowa 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.), a także opłat za
przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych, o których mowa w ustawie z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z
późn. zm.), powinny wykorzystywać co najmniej jedną z następujących technologii:]
<Wprowadzane po dniu 1 stycznia 2007 r. systemy elektronicznego poboru opłat, o
których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, oraz opłaty za przejazd autostradą, o
których mowa 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.), powinny wykorzystywać co najmniej jedną z następujących technologii:>

1) lokalizację satelitarną;
2) system łączności ruchomej opartej na standardzie GSM-GPRS, zgodny z normami

państw członkowskich Unii Europejskiej wdrażających normę GSM TS
03.60/23.060;

3) system radiowy do obsługi transportu i ruchu drogowego pracujący w paśmie
częstotliwości 5,8 GHz.

2. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat
powinny umożliwiać świadczenie europejskiej usługi opłaty elektronicznej, począwszy
od daty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 6, jednak nie wcześniej
niż od dnia:

1) 1 stycznia 2009 r. - dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż
3,5 tony oraz pojazdów samochodowych przewożących więcej niż 9 pasażerów;

2) 1 stycznia 2011 r. - dla pozostałych pojazdów samochodowych.
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3. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat
powinny oferować urządzenia na potrzeby pobierania tych opłat do instalacji w
pojazdach samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

4. Urządzenia, o których mowa w ust. 3, powinny być interoperacyjne i zdolne do
komunikowania się między systemami elektronicznego poboru opłat na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkimi systemami używanymi na terytorium
pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

<4a. Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie, o którym mowa
w ust. 3, jest obowiązany do:

1) włączenia urządzenia podczas przejazdu po drodze, na której pobiera się opłatę;
2) wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o rodzaju pojazdu;
3) używania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.

 4b. Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie, o którym mowa
w ust. 3, w przypadku stwierdzenia niesprawności tego urządzenia, jest obowiązany
do niezwłocznego zjechania z drogi objętej obowiązkiem uiszczenia opłaty
elektronicznej.>

5. Urządzenia, o których mowa w ust. 3, mogą być również wykorzystywane do innych
celów w transporcie drogowym, pod warunkiem że nie prowadzi to do dodatkowych
obciążeń użytkowników lub stworzenia dyskryminacji między nimi. Urządzenia mogą
być połączone z zainstalowanym w pojeździe samochodowym tachografem.

6. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
łączności, po wydaniu przez Komisję Europejską przepisów w sprawie europejskiej
usługi opłaty elektronicznej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne lub operacyjne dla systemów elektronicznego
poboru opłat,

2) szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń, o których mowa w ust. 3,
3) datę udostępnienia europejskiej usługi opłaty elektronicznej dla pojazdów

samochodowych, z zachowaniem przepisu ust. 2
- mając na uwadze zapewnienie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru
opłat oraz zapewnienie możliwie szerokiego i niedyskryminacyjnego dostępu do
systemów elektronicznego poboru opłat dla użytkowników.

Art. 13j.
Przepisów art. 13i nie stosuje się do:

1) systemów opłat, których poboru nie dokonuje się środkami elektronicznymi;
2) systemów elektronicznych opłat, które nie wymagają instalowania w pojazdach

samochodowych urządzeń na potrzeby poboru opłat;
3) systemów opłat wprowadzanych na drogach powiatowych i gminnych, w odniesieniu

do których koszty dostosowania do wymagań wymienionych w art. 13i są
niewspółmiernie wysokie do korzyści.
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<Art. 13k.
1. Za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, o którym

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, za który pobiera się opłatę elektroniczną:
1) bez uiszczenia tej opłaty – wymierza się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł;
2) bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokości – wymierza się karę pieniężną w

wysokości 1 500 zł.
2. Kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, który

narusza obowiązek określony w art. 13i:
1) w ust. 4a w:

a) pkt 1 – wymierza się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł,
b) pkt 2 – wymierza się karę pieniężną w wysokości 1 500 zł,
c) pkt 3 – wymierza się karę pieniężną w wysokości 1 500 zł;

2) w ust. 4b – wymierza się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł.
3. Kar pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się, gdy kierujący uiścił w

inny sposób opłatę elektroniczną.
4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, nakładają, w drodze decyzji

administracyjnej, uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 13l ust. 1.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z

zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej, który kieruje pojazdem

samochodowym, mający miejsce stałego zamieszkania w kraju, uiszcza tę karę w
terminie do 21 dni od dnia jej nałożenia oraz jest obowiązany do niezwłocznego
przekazania dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją nałożył.

7. Do uiszczania kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 13g ust. 5-7
oraz 9-12 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku uwzględnienia odwołania, uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi
z rachunku bankowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym
mowa w art. 40a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uchylenia decyzji nakładającej
karę.

Art. 13l.
1. Do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli

używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3, jeżeli jest ono
wymagane, oraz nałożenia i pobierania kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k,
są uprawnieni:

1) funkcjonariusze Policji;
2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;
3) naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych;
4) funkcjonariusze Straży Granicznej.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli, o
której mowa w ust. 1, uwzględniając technologię wykorzystaną w systemie
elektronicznego poboru opłat elektronicznych.>
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Art. 18.
1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy:
1) wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych;
2) realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych.

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:
1) współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg;

1a) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych;
2) nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa;
3) wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej

trasie pojazdów nienormatywnych;
4) współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami

międzynarodowymi;
5) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania

infrastruktury drogowej;
6) zarządzanie ruchem na drogach krajowych;

6a) ochrona zabytków drogownictwa;
7) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i

eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym:
a) prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie

dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko - na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o
którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,

b) współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania
przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji
gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony
gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków,

c) nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,

d) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym
i przeprowadzanie postępowań przetargowych,

e) (uchylona),
f) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie

zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad
płatnych,

g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków
umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady,

h) wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych
przez ministra właściwego do spraw transportu;

8) pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym;

<8a) pobieranie opłaty elektronicznej zgodnie z art. 13hb ust. 1;>
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[9) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego
poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów oraz współpraca w tym
zakresie z innymi podmiotami, w szczególności ze spółkami eksploatującymi
autostrady płatne;]

<9) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów
elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów, w
zakresie określonym w ustawie;>

10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych
spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej
ustawy.

3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Prezes Rady Ministrów,
spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra
właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

4. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister
właściwy do spraw transportu odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.

Art. 40a.
[1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne

określone w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 12, 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.]

<1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, z wyłączeniem opłaty elektronicznej, art. 13f
ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13g ust. 1, art. 13k ust. 1 i
2, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12, 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.>

1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty pobierane
przez partnera prywatnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1,
oraz opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ust. 1, stanowią przychody partnera
prywatnego.

1b.  W przypadku powierzenia drogowej spółce specjalnego przeznaczenia pobierania opłat, o
których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mogą one stanowić przychód tej spółki, jeżeli
umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych
spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.

2. Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych, których trasa przebiega przez granicę
państwa, określone w art. 13c ust. 1 pkt 2, i kary, o których mowa w art. 13g ust. 1,
dotyczące tych pojazdów, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1.

[3. Środki z opłat i kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane w
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terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich otrzymania na rachunek
Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę, przebudowę, remont,
utrzymanie i ochronę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw
promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.]

<3. Środki z opłat i kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, są
przekazywane w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu
tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z
przeznaczeniem na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg
krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na
zakup urządzeń do ważenia pojazdów.>

<4. Środki z opłat elektronicznych są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu
Drogowego, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg krajowych objętych opłatami
elektronicznymi, budowę dróg krajowych oraz wynagrodzenie dla operatora.

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w
tym tryb dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych,

2) tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, o
których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, na rachunek Krajowego Funduszu
Drogowego

– mając na uwadze sprawny pobór opłat elektronicznych od użytkowników,
efektywną obsługę Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, oraz technologię wykorzystaną w systemie elektronicznego poboru opłat
elektronicznych.>

[Art. 40d.
1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40

ust. 3, opłat wynikających z umów zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7
oraz kar pieniężnych określonych w art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12 pobiera się odsetki
ustawowe.

2. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3 wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty
określone w art. 13f ust. 1 oraz kary pieniężne określone w art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust.
12 wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust.
3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust.
12 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.]

<Art. 40d.
1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2 i w

art. 40 ust. 3, opłat wynikających z umów zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 i art.
39 ust. 7 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2
oraz w art. 40 ust. 12 pobiera się odsetki ustawowe.
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2. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3 wraz z odsetkami za zwłokę,
opłaty określone w art. 13f ust. 1 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 i 2,
art. 29a ust. 1 i 2 oraz w  art. 40 ust. 12 wraz z odsetkami za zwłokę podlegają
przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

3. Obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40
ust. 3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a
ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.>

USTAWA 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.)

[Art. 37a.
1.  Za przejazd autostradą są pobierane opłaty, z zastrzeżeniem ust. 3-12.
2. Opłaty za przejazd autostradą pobiera spółka, która zawarła umowę o budowę i

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, zwana dalej "spółką", na zasadach
określonych w ustawie.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może pobierać opłaty za przejazd
autostradą w okresie nieobjętym umową, o której mowa w ust. 2, pod warunkiem
przystosowania autostrady do poboru tych opłat.

3a.  Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia może pobierać opłaty za przejazd autostradą
na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz.
136).

4.  Spółka nie pobiera opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych, za które
została uiszczona opłata za przejazd po drogach krajowych, pobierana na podstawie art.
42 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184), w okresie ważności
tej opłaty.

5.  Przejazd autostradą pojazdów, o których mowa w ust. 4, odbywa się za okazaniem karty
opłaty za przejazd po drogach krajowych.

6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spółce przysługuje, zgodnie z ust. 7, zwrot
środków finansowych z Funduszu.

7.  Zwrot środków finansowych przysługuje w wysokości 70 % kwoty odpowiadającej
iloczynowi faktycznej liczby przejazdów autostradą pojazdów samochodowych, za które
została uiszczona opłata za przejazd po drogach krajowych, pobierana na podstawie art.
42 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz
wynegocjowanej ze spółką stawki opłaty za przejazd autostradą pojazdów, których
kategorię określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 37d ust. 2.
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8.  Uzgodnienia stawki opłaty, o którym mowa w ust. 7, dokonuje minister właściwy do
spraw transportu.

9.  Spółka jest obowiązana:
1) rejestrować, w systemie informatycznym, w punktach poboru opłat liczbę pojazdów

samochodowych, za których przejazd nie pobiera opłat, zgodnie z ust. 4;
2) wystawiać dokument potwierdzający fakt dokonania przejazdu przez punkt poboru

opłat, z podaniem w szczególności: kategorii pojazdu samochodowego, daty i
godziny przejazdu, nazwy i adresu punktu poboru opłat, numeru pasa przejazdowego
i numeru kasjera;

3) sporządzać za okresy miesięczne zestawienia faktycznych przejazdów pojazdów
samochodowych, z podziałem na kategorie pojazdów i stawki opłaty;

4) przekazywać co miesiąc Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
zestawienie, o którym mowa w pkt 3, wraz z wysokością kwoty obliczonej zgodnie z
ust. 7.

10.  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest obowiązany do:
1) kontroli realizacji przez spółkę obowiązków określonych w ust. 9, w szczególności

kontroli prawidłowości zestawień i kwot, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4;
2) składania wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę na rzecz spółki

zwrotu środków finansowych, o którym mowa w ust. 6.
11.  Spółce przysługuje zwrot środków finansowych, o którym mowa w ust. 6, w miesięcznych

okresach rozliczeniowych.
12.  Sposób i terminy dokonywania zwrotu środków finansowych, o którym mowa w ust. 6,

określa umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady oraz, w
zakresie określenia terminów przekazywania dokumentów o charakterze finansowym
pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, porozumienie, o którym mowa w art. 39l.

13.  W przypadku pobierania opłat za przejazd autostradą przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad albo drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, o której
mowa w ust. 3a, stosuje się przepisy ust. 4 i 5.]

<Art. 37a.
1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Opłaty za przejazd autostradą pobiera spółka, która zawarła umowę o budowę i

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, zwana dalej „spółką”, na
warunkach określonych w umowie.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może pobierać opłaty za przejazd
autostradą w okresie nieobjętym umową, o której mowa w ust. 2, pod warunkiem
przystosowania autostrady do poboru tych opłat.

4. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia może pobierać opłaty za przejazd
autostradą na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
(Dz. U. Nr 23, poz. 136).

5. Opłatę za przejazd autostradą ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i
stawki opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu.

6. Ustala się następujące kategorie pojazdów w celu określenia stawek opłat za
przejazd autostradą:
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1) kategoria 1 – motocykle;
2) kategoria 2 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej

nieprzekraczajacej 3,5 tony;
3) kategoria 3 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej

3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) kategoria 4 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co

najmniej 12 ton;
5) kategoria 5 – autobusy.>

Art. 37b.
[1. Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez spółkę stanowią jej przychód, z

zastrzeżeniem ust. 2 i 3.]
<1. Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez spółkę stanowią jej przychód, z

zastrzeżeniem ust. 2-4.>
2. W przypadku, w którym opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód spółki, umowa

o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady określi warunki i zakres
podziału zysku pomiędzy spółką a Funduszem.

3. W przypadku finansowania budowy autostrady środkami z obligacji przychodowych
wyemitowanych przez spółkę, część przychodów z opłat za przejazd autostradą określona
w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady stanowi
przychód spółki przeznaczony wyłącznie na pokrycie zobowiązań wobec obligatariuszy z
tytułu tych obligacji.

<4. Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady może
stanowić, że opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód Funduszu.>

[Art. 37d.
1. Wysokość opłat za przejazd autostradą, o których mowa w art. 37a ust. 2, ustala umowa o

budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z uwzględnieniem
przepisów wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania, dokonywania zmian wysokości opłat za przejazd autostradą oraz

ich pobierania,
2) kategorie pojazdów, od których pobiera się opłaty za przejazd autostradą,
3) sposób ogłaszania wysokości tych opłat

- uwzględniając poziom ruchu, ilość przejechanych kilometrów, nacisk na oś lub ciężar
pojazdu, kategorię pojazdu oraz dostępność informacji o wysokości opłat za przejazd
autostradą.

Art. 37e.
1.  Wysokość opłat za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 3 i 3a, nie może

przekraczać stawek maksymalnych za przejazd 1 km autostrady dla kategorii pojazdów
określonych w załączniku do ustawy.

2. Stawki maksymalne, o których mowa w ust. 1, od roku 2005 ulegają zmianie w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
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pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.

3.  Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego
kwartału, każdego roku.

4. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki maksymalne, o których
mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zasady wynikającej z ust. 2, zaokrąglając je w górę do
pełnych groszy.]

<Art. 37d.
1. Stawki opłat, o których mowa w art. 37a ust. 2, warunki zmian tych stawek oraz

sposób ich wprowadzenia ustala umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie
eksploatację autostrady.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyższe niż stawki obliczone zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 13ha ust. 5 ustawy 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 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326).

3. Spółka ogłasza w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym oraz w punktach
poboru opłat informację o wysokości opłat za przejazd autostradą lub ich zmianie,
w terminie co najmniej czternastu dni przed dniem rozpoczęcia pobierania tych
opłat.

Art. 37e.
1. Stawki opłat, o których mowa w art. 37a ust. 3 i 4, za przejazd kilometra autostradą,

niezależnie 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 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, stawki
opłat za przejazd autostradą, o których mowa w art. 37a ust. 3 i 4 z uwzględnieniem
ust. 1, mając na uwadze potrzeby utrzymania i ochrony dróg istotnych dla rozwoju
sieci drogowej.

3. Minister właściwy do spraw transportu w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2,
może:

1) zróżnicować stawki opłat za przejazd autostradą ze względu na liczbę osi, emisję
spalin pojazdu samochodowego, porę dnia, kategorię dnia i porę roku, mając na
uwadze zapewnienie potrzeb ochrony środowiska, płynności ruchu, ochronę
dróg publicznych, optymalizację wykorzystania infrastruktury transportu
lądowego, a także propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) wprowadzić stawki abonamentowe dla niektórych użytkowników autostrady w
wysokości nie mniejszej niż 87% stawki opłaty za przejazd autostradą, z
zachowaniem zasady przejrzystości i niedyskryminacji.>
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[Art. 37f.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w granicach stawek
maksymalnych, o których mowa w art. 37e, wysokość opłat za przejazd autostradą, o których
mowa w art. 37a ust. 3 oraz 3a.]

[Art. 37g.
Od opłat za przejazd, o których mowa w art. 37a ust. 2, 3 i 3a, są zwolnione pojazdy
uprzywilejowane wykonujące zadania w zakresie określonym 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.).]

<Art. 37g.
Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione pojazdy uprzywilejowane wykonujące
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.).>

Art. 39b.
1. Środki Funduszu pochodzą z:

1)  opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i;
2) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo

wolnych środków Funduszu w bankach;
3) przychodów ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazanych ministrowi

właściwemu do spraw transportu przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu;
4) przychodów z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 3;
[5) środków pochodzących z opłat za przejazdy, pobieranych przez Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
5a) środków pochodzących z opłat za przejazdy, pobieranych przez drogową spółkę

specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, nie stanowi
inaczej;]

<5) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

5a) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez
drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego
przeznaczenia, nie stanowi inaczej;>

<5b) środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez
spółkę, jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi;

5c) środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;>

6) płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i
eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

7) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg;



- 16 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

8) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
9) wpływów z opłat za specyfikacje warunków kwalifikacji wstępnej, o których mowa

w art. 42 ust. 2 pkt 2, oraz opłat za informacje o warunkach przetargu, o których
mowa w art. 48 ust. 2;

10) środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego;

11) wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego;

11a) inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku
pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546);

[11b)  wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136) oraz wpływów z
opłat określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3;]

<11b) innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr
176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381), z zastrzeżeniem ust. 3;>

12) darowizn i zapisów;
13) wpływów z innych środków publicznych;
14) wpływów z innych tytułów.

2. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b, Bank Gospodarstwa Krajowego
wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na Funduszu.

3.  Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego
przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi.

Art. 39f.
1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie nabywania nieruchomości pod drogi krajowe, przygotowania,
budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony inwestycji drogowych
realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

2) płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z
umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, obejmujące
w szczególności:

a) zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności
autostrady, jej utrzymania i przejezdności,

b) zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych
w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady,

c) dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieżących
przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności
wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź
obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady;
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3)  finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego
przeznaczenia;

4)  finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w
tym środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności
spółki, finansowanie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki
specjalnego przeznaczenia oraz wypłatę wynagrodzenia dla tej spółki.

2.  Ze środków Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i
innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, a także pokrycia kosztów emisji i wykupu
obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z
wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których
mowa w art. 39d ust. 2.

3. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego
przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz dokonuje zwrotu nadpłaty, o
której mowa w art. 37o ust. 2.

4.  Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b, przeznacza się na cele, o
których mowa w ustawach, na podstawie których pobierane są te opłaty i kary.

<5. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia operatora, o którym
mowa w art. 13hd ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.>

Art. 39k.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad, dokonuje wypłat ze środków Funduszu odpowiednio na rzecz spółek lub
wykonawców robót w wysokości i terminach wynikających z umów, o których mowa w
art. 39i pkt 1 i 2, a na wniosek ministra właściwego do spraw transportu dokonuje wypłat,
o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 4.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek drogowych spółek specjalnego
przeznaczenia, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz wykonawców
przygotowania lub realizacji przedsięwzięć drogowych.

<3. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek odpowiednio Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowej spółki specjalnego przeznaczenia,
wypłaca ze środków Funduszu wynagrodzenie operatorowi, o którym mowa w art.
13hd ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.>

[ZAŁĄCZNIK
MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA PRZEJAZD 1 KM AUTOSTRADY

Kategorie  Opis kategorii  Stawka za 1 km
w zł

Kategoria 0  Motocykle  0,10
Kategoria 1  Pojazdy samochodowe o dwóch osiach  0,22
Kategoria 2  Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej

jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, pojazdy samochodowe
o dwóch osiach z przyczepami

 0,33

Kategoria 3  Pojazdy samochodowe o trzech osiach, pojazdy samochodowe  0,47
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o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w
koło bliźniacze z przyczepami

Kategoria 4  Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy
samochodowe o trzech osiach z przyczepami, pojazdy
samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami

 0,75

Kategoria 5  Pojazdy niemieszczące się w kategoriach od 1 do 4 oraz
pojazdy, których wymiary albo nacisk osi lub ciężar
przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym

 (10 x stawka dla
kat. 1)

]

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381)

Art. 42.
[1. Podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy

zobowiązane są do uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach
krajowych, której maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość 800 euro
rocznie, z wyłączeniem:

1) przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką;
2) pojazdów transportu kombinowanego;
3) pojazdów realizujących komunikację miejską;
4) zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej, w przypadku

wykonywania przewozów na potrzeby własne.]
<1. Podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy

zobowiązane są do uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po
drogach krajowych, której maksymalna wysokość nie może być wyższa niż
równowartość 1800 euro rocznie, z wyłączeniem:

1) przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką;
2) pojazdów transportu kombinowanego;
3) pojazdów realizujących komunikację miejską;
4) zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej, w przypadku

wykonywania przewozów na potrzeby własne;
5) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton.>

1a. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat za
przejazd autostradą, o których mowa w przepisach o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.

2. Stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, uzależnione są od:
1) czasu przejazdu po drogach krajowych;
2) rodzaju pojazdu samochodowego;
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[3) dopuszczalnej masy całkowitej oraz emisji spalin pojazdu.]
<3) liczby osi oraz emisji spalin pojazdu.>

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, może być w szczególności wnoszona w:
1) jednostce, o której mowa w art. 17 ust. 2;
2) granicznych urzędach celnych;
3) urzędach celnych wewnątrz kraju;
4) stacjach benzynowych, z zastrzeżeniem ust. 4;
5) polskich organizacjach zrzeszających przewoźników drogowych o zasięgu

ogólnokrajowym, z zastrzeżeniem ust. 5.
[3a.  Podmiot, o którym mowa w ust. 1, uiszcza opłatę roczną, półroczną, miesięczną,

siedmiodniową albo dobową.]
<3a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, uiszcza opłatę roczną, miesięczną,

siedmiodniową albo dobową.>
3b. Karta opłaty dobowej i siedmiodniowej może być wypełniona przez podmiot, o którym

mowa w ust. 1, w terminie:
1) 7 dni - od wydania karty opłaty dobowej;
2) 14 dni - od wydania karty opłaty siedmiodniowej.

4. Przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe mogą pobierać wyłącznie opłatę dobową,
siedmiodniową i miesięczną po zawarciu porozumień z jednostką, o której mowa w art.
17 ust. 2.

5. Polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym
mogą pobierać opłatę po zawarciu porozumień z jednostką, o której mowa w art. 17 ust.
2.

6. W porozumieniach, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, określa się w szczególności:
1) sposób zabezpieczenia przekazywanych kart opłaty drogowej uniemożliwiający

dostęp do nich osobom niepowołanym;
2) wyposażenie w odpowiednie urządzenia gwarantujące zabezpieczenie przed

zaginięciem, zniszczeniem lub utratą dokumentów;
3) obowiązek ubezpieczenia otrzymanych dokumentów od wszelkiego ryzyka

związanego z ich zaginięciem, zniszczeniem lub utratą;
4) zasady rozliczania z jednostką, o której mowa w art. 17 ust. 2, w przypadku

zaginięcia, zniszczenia lub utraty otrzymanych dokumentów.
7. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i stawki opłaty za
przejazd po drogach krajowych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, oraz tryb
wnoszenia i sposób rozliczania tej opłaty w przypadku niewykorzystania w całości lub w
części dokumentu potwierdzającego jej wniesienie za okres roczny z przyczyn
niezależnych od przedsiębiorcy, a także wzory dokumentów potwierdzających wniesienie
tej opłaty.

[Art. 42a.
Przepisu art. 42 nie stosuje się do podmiotów niebędących przedsiębiorcami, a zaliczonych
do sektora finansów publicznych.]
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Art. 43.
[1. Na zasadach wzajemności mogą być pobierane od przedsiębiorców zagranicznych opłaty

inne niż określone w art. 42.]
<1. Od przedsiębiorców zagranicznych mogą być pobierane opłaty na zasadach

wzajemności.>
2. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić dla

przedsiębiorców zagranicznych opłaty, o których mowa w ust. 1, określając ich
wysokość, tryb wnoszenia oraz jednostki właściwe do ich pobierania.

Art. 44.
[1. Jednostki, o których mowa w art. 17 ust. 2, art. 26 pkt 2, art. 32 pkt 2, art. 42 ust. 3 oraz

art. 43 ust. 2, otrzymują prowizję od pobranych opłat, w wysokości nie mniejszej niż 7 %
i nie większej niż 10 %, z zastrzeżeniem ust. 1b.]

<1. Jednostki, o których mowa w art. 17 ust. 2, art. 26 pkt 2, art. 32 pkt 2 oraz w art. 43
ust. 2, otrzymują prowizję od pobranych opłat, w wysokości nie mniejszej niż 7 % i
nie większej niż 10 %, z zastrzeżeniem ust. 1b.>

1a. (uchylony).
1b. Jednostka, o której mowa w art. 17 ust. 2, otrzymuje prowizję, w wysokości nie większej

niż 14 %, od opłat pobranych w międzynarodowym transporcie drogowym z tytułu:
1) wydania zezwolenia zagranicznego;
2) wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą;

3) udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania wypisu
z licencji, wydania wtórnika licencji;

4) przeniesienia uprawnień wynikających z licencji oraz wyrażenia zgody na
wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;

5) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia,
wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego
lub przewozu okazjonalnego;

6) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek
prowizji oraz sposób jej pobierania i rozliczania z jednostkami, o których mowa w ust. 1.

Art. 45.
[1. Przedsiębiorca wykonujący transport drogowy może być zwolniony z opłat, o których

mowa w art. 42 i art. 43, w przypadku wykonywania przez niego przewozów w ramach
pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.]



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<1. Przedsiębiorca wykonujący transport drogowy może być zwolniony z opłat, o
których mowa w art. 43, w przypadku wykonywania przez niego przewozów w
ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.>

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje, w drodze decyzji administracyjnej,
wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na zgodny wniosek
przedsiębiorcy i właściwego organu państwowego lub organizacji humanitarnej.

[Art. 45a.
Zasady poboru opłat za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych w
systemie elektronicznym określają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136).]

Art. 46.
1. [Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 42 i 43, oraz wpływy z opłat z tytułu:]

<Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 43, oraz wpływy z opłat z
tytułu:>

1) w międzynarodowym transporcie drogowym:
a) udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania

wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji, przeniesienia uprawnień
wynikających z licencji oraz wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień
wynikających z licencji,

b) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia,
wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu
wahadłowego lub przewozu okazjonalnego,

c) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2,
d) wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy,

2) wydania zezwolenia zagranicznego i przyznania ekopunktów w systemie
elektronicznym,

3) wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

- są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.

[2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór nad prawidłową
realizacją wpływów z opłat, o których mowa w art. 42 i 43.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o
których mowa w ust. 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich
otrzymania, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę
i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach
publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak również na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy autostrad oraz na druk kart opłat za przejazd
po drogach krajowych, a także na wypłaty zwrotu środków finansowych, o którym mowa
w art. 37a ust. 6 ustawy 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.).]
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<2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór nad realizacją
wpływów z opłat, o których mowa w art. 43.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych
opłat, o których mowa w ust. 1, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po
zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu
Drogowego, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych oraz na
potrzeby gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o
sieci dróg publicznych, jak również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i
budowy autostrad.>

3a. Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7-9, oraz wpływy uzyskane
z opłat za wydanie zaświadczenia, zmianę zaświadczenia, wydanie wypisu z
zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie międzynarodowego przewozu na
potrzeby własne stanowią dochód jednostki, o której mowa w art. 17 ust. 2.

4. Wpływy uzyskane z innych opłat niż wymienione w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód
właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa.

Art. 50.
Do zadań Inspekcji należy kontrola:

1) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na
potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;

2) dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego
lub przewozów na potrzeby własne, o których mowa w art. 1;

3) ruchu drogowego w zakresie transportu, o którym mowa w art. 1, na zasadach
określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;

4) przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i
obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;

5) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;
6) przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych;
7) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem

zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością
ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn.
zm.);

8) kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika
pojazdu mechanicznego.

<9) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.>

Art. 55.
1. Inspektor wykonując zadania, o których mowa w art. 50, ma prawo do:

1) wstępu do pojazdu;
2) kontroli dokumentów;
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2a) kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa;
3) kontroli zainstalowanych w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub

tachografu cyfrowego;
<3a) kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;>
4) kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu

pomiarowego;
5) żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich
danych mających związek z przedmiotem kontroli;

6) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on
działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być
wykonywana ta działalność.

1a. Inspektor przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, w
obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.

2. Inspektor ma również prawo do:
1) stosowania środków przymusu bezpośredniego;
2) używania broni palnej.

Art. 87.
1. [Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z

zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie
uprawnionego organu kontroli, kartę opłaty drogowej, kartę kierowcy, zapisy urządzenia
rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe
przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w art.
31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z
2005 r. Nr 180, poz. 1497 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661), a ponadto:] <Podczas
wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z
zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie
uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego
samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas
odpoczynku oraz zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w art. 31
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879,
z 2005 r. Nr 180, poz. 1497 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661 i Nr 192, poz. 1381), a
ponadto:>

1) wykonując transport drogowy - wypis z licencji;
2) wykonując przewóz drogowy osób:

a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych -
odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym
rozkładem jazdy,

b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub
okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,

c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne -
formularz jazdy,
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d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę
kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana;

3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym
ładunkiem, a także:

a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie
drogowym,

b) dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach

szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach
transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie
dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254),

d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie,
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach,

e) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,
f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,
g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany;
4) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest

wymagane.
<5) urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach publicznych, jeżeli jest wymagane.>
1a. (uchylony).
1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego

przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy
sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o
której mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana.

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest
obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli,
oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w
ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10.

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na
potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport
drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki
jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję.

5.  Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2,
przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez
organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego
terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju,
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego
rzecz.
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ZAŁĄCZNIK

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość
kary w zł

I  II  III
1. WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY

WŁASNE BEZ WYMAGANEJ LICENCJI LUB BEZ WYMAGANEGO
ZAŚWIADCZENIA LUB Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH

DOKUMENTACJI KIEROWCY
1.1.  Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z

wyłączeniem taksówek
 8.000

1.2.  Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji  8.000
1.3.  Wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji  3.000
1.4.  Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego

zaświadczenia
 2.000

1.5.  Wykonywanie przewozu na potrzeby własne pojazdem niezgłoszonym do
zaświadczenia

 200

1.6.  Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez kierowcę
niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej bez
wymaganego świadectwa kierowcy

 1.000

1.7.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z
naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty

 500

1.8.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z
naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w
zakresie:
 1. kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne  500
 2. prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej pracy kierowcy  500
 3. wystawiania kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego
zatrudnienie oraz spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą

 500

 4. wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie wszystkich
wymagań określonych ustawą

 500

2.  WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA
POTRZEBY WŁASNE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH

ZEZWOLEŃ NA PRZEWÓZ OSÓB LUB RZECZY LUB INNYCH WARUNKÓW
DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY

2.1.  Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia  6.000
2.2.  Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków

określonych w zezwoleniu dotyczących:

 1. dni  2.000
 2. godzin odjazdu i przyjazdu  500
 3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków  3.000

2.3.  Wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadającego
odpowiednie zezwolenie bez obowiązującego rozkładu jazdy

 2.000

2.4.  Wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów
regularnych pojazdem innym niż autobus

 1.000
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2.5.  Wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie
odpowiada warunkom technicznym autobusu przeznaczonego dla danego
rodzaju przewozu osób

 500

2.6.  Pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym
do publicznej wiadomości przy wykonywaniu transportu drogowego osób

 300

2.7.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne
rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego zezwolenia

 8.000

2.8.  Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub
międzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w
pojeździe wymaganego do zezwolenia certyfikatu potwierdzającego
spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub
warunków dopuszczenia do ruchu

 8.000

2.9.  Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie
drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu:
 1. umieszczania lub używania w pojeździe taksometru  5.000
 2. umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem
przedsiębiorcy

 5.000

 3. umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych  5.000
3.  PRZEWÓZ KABOTAŻOWY
3.1.  Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej bez wymaganego zezwolenia
 15.000

[4.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH UISZCZANIA OPŁAT ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH

4.1.  Wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za
przejazd po drogach krajowych*

 3.000

 * Karta dobowa lub tygodniowa, która w chwili rozpoczęcia kontroli nie
znajdowała się w pojeździe, a przedstawiona została w terminie
późniejszym, nie stanowi dowodu uiszczenia opłaty. To samo dotyczy innej
karty, która w chwili rozpoczęcia kontroli nie znajdowała się w pojeździe,
a zakupiona została w dniu kontroli lub dniach następnych

4.2.  Wykonywanie przewozu drogowego z opłatą uiszczoną w wysokości
niższej niż wymagana dla danego pojazdu samochodowego

 1.000

4.3.  Wykonywanie przewozu drogowego z nieprawidłowo wypełnioną kartą
opłaty za przejazd po drogach krajowych

 1.000]

<4a. WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO PRZEZ
PRZEWOŹNIKÓW ZAGRANICZNYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW

DOTYCZĄCYCH OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 43 UST. 1
4a. 1. Wykonywanie transportu drogowego przez przewoźników

zagranicznych bez uiszczenia opłaty
3.000

4a. 2. Wykonywanie transportu drogowego przez przewoźników
zagranicznych bez posiadanego w pojeździe dowodu uiszczenia
opłaty

 500>

UWAGA: pkt 5-13 pominięto
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USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. O DROGOWYCH SPÓŁKACH SPECJALNEGO

PRZEZNACZENIA (Dz. U. Nr 23, poz. 136)

Art. 4.
1. Celem działalności spółki jest przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia drogowego.
2. Spółka realizuje cel, o którym mowa w ust. 1, przez:

1) budowę, przebudowę, remont, utrzymanie lub ochronę dróg, w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

<1a) przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu elektronicznego
poboru opłat elektronicznych, o którym mowa w art. 13i ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;>

2) wykonywanie obowiązków zarządcy drogi w zakresie ustalonym w art. 20 pkt 2-7 i
9-18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) sporządzanie dokumentacji do decyzji: o ustaleniu lokalizacji drogi, o ustaleniu
lokalizacji autostrady, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacji do decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na
użytkowanie, a także innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania lub realizacji
przedsięwzięcia drogowego;

4) występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 3;
5) nabywanie nieruchomości pod drogi w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa;
6) gospodarowanie nieruchomościami przeznaczonymi lub zajętymi pod drogi w

zakresie określonym w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1;
7) pobieranie opłat za przejazd autostradą, o których mowa 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.);

8) pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w
ciągach dróg krajowych;

<8a) pobieranie opłat elektronicznych, o których mowa w  art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;>

9) organizację finansowania powierzonego spółce przedsięwzięcia drogowego;
10) inną działalność bezpośrednio związaną z przygotowaniem lub realizacją

powierzonego spółce przedsięwzięcia drogowego, nienaruszającą zasad wolnej
konkurencji.

3. Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne za wykonanie powierzonego jej
przedsięwzięcia drogowego, z wyłączeniem przypadku, w którym spółce powierzono
pobieranie opłat stanowiących jej przychód.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ustala się do wysokości do 3,5 % wartości
przedsięwzięcia drogowego uwzględniającej w szczególności wartość kosztorysową tego
przedsięwzięcia.

5. W przypadku powierzenia spółce pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, w
umowie określonej w art. 6 ust. 1, wpływy z tych opłat mogą stanowić przychód spółki,
jeżeli umowa tak stanowi.
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6. Zysk spółki po opodatkowaniu spółka przeznacza na finansowanie realizacji
powierzonego przedsięwzięcia drogowego lub przekazuje na rzecz Krajowego Funduszu
Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

7. Przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wypłatach z zysku przez jednoosobowe
spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353) nie
stosuje się.

Art. 6.
1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera ze spółką umowę określającą zakres i

warunki przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego.
2. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, opracowuje spółka w terminie 2 miesięcy od dnia

wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wytycznych co do
technicznych i finansowych warunków przedsięwzięcia drogowego ustalonych przez
ministra właściwego do spraw transportu.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, opiniuje warunki tej umowy w zakresie
dotyczącym swoich zadań wynikających z odrębnych przepisów, a powierzanych na
mocy umowy spółce.

4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest obowiązany do współdziałania ze
spółką w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1, w zakresie go dotyczącym,
związanym z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia drogowego.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego opiniuje warunki projektu umowy, o którym mowa w ust.
2, w zakresie sposobu i terminów wypłaty z Krajowego Funduszu Drogowego
wynagrodzenia spółki lub należności z tytułu finansowania przedsięwzięcia drogowego.

<6. Warunki umowy, o której mowa w ust. 1, wymagają uzgodnienia z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych.>

Art. 7.
[Umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, określa w szczególności:]
<Umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, odpowiednio do zakresu przedsięwzięcia
drogowego, określa w szczególności:>

1) cel i przedmiot przedsięwzięcia drogowego, z określeniem, które z zadań
wymienionych w art. 4 ust. 2 zostają powierzone spółce;

2) harmonogram przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego;
3) normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsięwzięcia

drogowego;
4) łączną wartość środków przewidzianych na przygotowanie lub realizację

przedsięwzięcia drogowego będącego przedmiotem umowy, z podaniem
przewidywanych źródeł ich pochodzenia oraz warunków ich przekazywania na
finansowanie przedsięwzięcia drogowego;

5) szczegółowe warunki realizacji zadań powierzonych spółce;
6) szczegółowe warunki przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad dokumentacji dotyczącej przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia
drogowego stanowiącego przedmiot umowy;



- 29 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

7) tytuł prawny do korzystania z nieruchomości położonych w granicach pasa
drogowego, nabytych przez spółkę lub przejętych od Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad;

8) tytuł prawny do nieruchomości udostępnianych przez spółkę wykonawcom lub
operatorom lub sposób korzystania przez wykonawcę lub operatora z tych
nieruchomości;

9) warunki korzystania przez spółkę z budynków, budowli i innych urządzeń
usytuowanych w granicach pasa drogowego;

10) warunki poboru opłat za przejazd autostradą;
<10a) tryb i warunki poboru opłat elektronicznych, o których mowa w art. 13 ust. 1

pkt 3 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;>
11) wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia spółki;
12) warunki zwrotu przez spółkę pasa drogowego drogi objętej przedsięwzięciem

drogowym oraz dokumentacji dotyczącej tego przedsięwzięcia na rzecz Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po rozwiązaniu umowy;

13) obowiązki spółki w zakresie określania w umowach zawieranych w związku z
przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć drogowych zakresu odpowiedzialności
wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych;

14) zakres odpowiedzialności stron;
15) sposób rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy;
16) warunki zmiany i rozwiązania umowy;
17) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy.

<Art. 7a
1. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji lub postanowień administracyjnych

wydanych na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
dotyczących przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego stanowiącego
przedmiot tej umowy przechodzą z mocy prawa na drogową spółkę specjalnego
przeznaczenia, z dniem zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, wszczętych przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad i niezakończonych przed dniem zawarcia umowy, o
której mowa w art. 6 ust. 1, decyzją lub postanowieniem administracyjnym w
miejsce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wstępuje z mocy
prawa drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, z dniem zawarcia tej umowy.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do umów lub porozumień zawartych przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących przygotowania
lub realizacji przedsięwzięcia drogowego stanowiącego przedmiot umowy, o której
mowa w art. 6 ust. 1.>

[Art. 9.
1. W celu realizacji przedsięwzięcia drogowego lub jego części spółka może zawrzeć z

wykonawcą, zwanym dalej "operatorem", umowę na eksploatację drogi, zwaną dalej
"umową operatorską".



- 30 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Do wyboru operatora oraz do zawierania umów operatorskich stosuje się przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 10.

3. Spółka może powierzyć operatorowi w umowie operatorskiej pobieranie opłat, o których
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8.]

<Art. 9.
1. W celu realizacji przedsięwzięcia drogowego lub jego części spółka może zawrzeć z

wykonawcą umowę na eksploatację drogi, z zastrzeżeniem art. 9a.
2. Do wyboru wykonawcy oraz do zawierania umów, o których mowa w ust. 1, stosuje

się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, z
zastrzeżeniem art. 10.

3. Spółka może powierzyć wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, pobieranie opłat, o
których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7-8a.>

<Art. 9a.
W celu realizacji przedsięwzięcia drogowego lub jego części, o którym mowa w art. 4
ust. 2 pkt 1a, spółka może powierzyć operatorowi, o którym mowa w art. 13hd ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranie opłat elektronicznych
z zachowaniem warunków określonych w art. 13hd ust. 4 tej ustawy.

Art. 9b.
Warunki umów, o których mowa w art. 9 i 9a, wymagają uzgodnienia z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych.>

Art. 10.
1. Ogłoszenie o zamówieniu na eksploatację drogi powinno, oprócz elementów właściwych

dla wybranego trybu postępowania o zamówienie publiczne, zawierać także informację o
technicznych i ekonomiczno-finansowych założeniach zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w ust. 1, powinna
zawierać także:

[1) obowiązek złożenia oświadczenia przez uczestnika postępowania, że jego wspólnicy
albo akcjonariusze, którzy dysponują bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 %
głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, lub którzy
posiadają bezpośrednio co najmniej 20 % udziałów lub akcji w innej spółce
kapitałowej, nie ubiegają się o zawarcie umowy operatorskiej dotyczącej tego
samego postępowania;]

<1) obowiązek złożenia oświadczenia przez uczestnika postępowania, że jego
wspólnicy albo akcjonariusze, którzy dysponują bezpośrednio lub pośrednio co
najmniej 20 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym
zgromadzeniu lub którzy posiadają bezpośrednio co najmniej 20 % udziałów
lub akcji w innej spółce kapitałowej, nie ubiegają się o zawarcie umowy, o
której mowa w art. 9 ust. 1, dotyczącej tego samego postępowania;>

2) obowiązek złożenia przez uczestnika postępowania wykazu jednostek z nim
powiązanych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.


