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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz  

o Krajowym Funduszu Drogowym 

 

(druk nr 694) 

 

U S T A W A    z dnia z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 260 i poz.843) 

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)   (uchylony); 

3)   przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 

33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 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 pkt 1 oraz 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, Biura 

Ochrony Rządu, 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: 

1)   Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli 

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi; 

[2)   służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;] 

<2) służb ratowniczych, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby 

Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Policji, Agencji 
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego;> 

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 jest zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 

2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdu 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. 13i. 

1. 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, 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. 

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. 

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: 
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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.] 

<4a. Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie, o którym mowa 

w ust. 3, jest obowiązany do wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o 

kategorii pojazdu, o której mowa w art. 13ha ust. 3. 

4b. Właściciel pojazdu samochodowego oraz jego posiadacz są obowiązani do używania 

urządzenia, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z jego przeznaczeniem.> 

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. 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. 
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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. 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. 

7a. W przypadku uiszczenia kary pieniężnej w formie gotówkowej organ wydaje pokwitowanie 

na druku ścisłego zarachowania, stanowiące dowód uiszczenia tej kary. 

7b. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej przez 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. 

7c. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej przez przedsiębiorcę zagranicznego pojazd kieruje się 

lub usuwa, na jego koszt, na najbliższy parking strzeżony, o którym mowa w art. 130a ust. 

5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

7d. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

7e. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po ustaniu przyczyny skierowania pojazdu na parking 

i przedstawieniu przez kontrolowanego organowi, który wymierzył karę, dowodu 

uiszczenia kary pieniężnej. 

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, 
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uwzględniając technologię wykorzystaną w systemie elektronicznego poboru opłat 

elektronicznych.] 

<Art. 13k. 

1. Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 pkt 3, wymierza się karę pieniężną w wysokości:  

1) 500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy; 

2) 1500 zł – w pozostałych przypadkach. 

2. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13i: 

1) ust. 4a, 

2) ust. 4b, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości 

– wymierza się karę pieniężną. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza się w wysokości: 

1) 250 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy; 

2) 750 zł – w pozostałych przypadkach. 

4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, wymierza się właścicielowi 

pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, a jeśli pojazdem jest 

zespół pojazdów to właścicielowi pojazdu złączonego z przyczepą lub naczepą. Jeżeli 

właściciel nie jest posiadaczem pojazdu to kary nakłada się na podmiot, na rzecz 

którego przeniesiono posiadanie tego pojazdu.             

5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wymierza się kierującemu pojazdem  

samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3. 

6. Na podmiot, o którym mowa w: 

1) ust. 4, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za poszczególne 

naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2, dotyczące danego pojazdu 

samochodowego, 

2) ust. 5, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za naruszenie, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1 

– stwierdzone w trakcie jednej doby. 

7. Za dobę, w rozumieniu ust. 6, uznaje się okres od godziny 0
00

 do godziny 24
00

 w 

danym dniu.   

8. Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie nakłada się jeśli naruszenie obowiązku 

uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, jest wynikiem 

naruszenia przez kierującego pojazdem samochodowym obowiązku, o którym mowa 

w art. 13i ust. 4a.   
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9. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, nakłada się w drodze decyzji 

administracyjnej. 

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, 

uprawniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

2. Minister właściwy do spraw transportu 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.> 

Art. 13m. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, uiszcza się na właściwy 

rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia 

kary stała się ostateczna. Koszty związane z uiszczeniem kary pokrywa obowiązany 

podmiot. 

2. W przypadku gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2, na zagraniczny podmiot mający 

siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie 

jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu 

należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów 

międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, osoba przeprowadzająca kontrolę 

pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. 

3. Kaucję pobiera się w formie: 

1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, 

2) za pomocą karty płatniczej, przy czym koszty związane z autoryzacją transakcji 

i przekazem środków ponosi obowiązany podmiot, lub 

3) przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego 

postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, o której 

mowa w art. 13k ust. 1 lub 2, przy czym koszty przelewu ponosi obowiązany 

podmiot. 

4. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 3. 

5. Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2, przekazuje kaucję: 

1) na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 – w terminie 7 dni od dnia, w 

którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna; 

2) na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił – w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o 

nałożeniu kary pieniężnej. 
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6. W przypadku gdy wysokość nałożonej kary pieniężnej,  o której mowa w art. 13k ust. 

1 lub 2, jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, do powstałej różnicy stosuje się 

odpowiednio przepis ust. 5 pkt 2. 

7. Jeśli w sytuacji, o której mowa w ust. 2, nie pobrano kaucji, osoba przeprowadzająca 

kontrolę kieruje lub usuwa pojazd, na koszt podmiotu obowiązanego, na najbliższy 

parking strzeżony, o którym mowa w ar. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. – Prawo o ruchu drogowym.  

8. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

9. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po przekazaniu kaucji przez podmiot, o którym 

mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 3. 

10. Jeżeli kara pieniężna, o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2, nie zostanie uiszczona 

lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w ciągu 30 dni od dnia, w którym 

decyzja w sprawie nałożenia kary stała się ostateczna, 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. 13n.  

Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w 

art. 13k ust. 1 i 2, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęło 180 dni.> 

Art. 40a. 

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

art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w 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. (uchylony). 

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 lub 
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przebudowę 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. 

[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.] 

<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, 

3) przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat 

elektronicznych, oraz formę i sposób jego ustalania, 

4) wysokość kaucji za wydawane korzystającemu z drogi publicznej urządzenie, o 

którym mowa w art. 13i ust. 3 

– mając na uwadze sprawny pobór opłat elektronicznych od użytkowników, 

efektywną obsługę i zabezpieczenie wpływów do 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, a także uwzględniając koszty 

urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ O 

KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.) 

 

Art. 37g. 

Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione: 
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[1)   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.); 

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

Drogowego;] 

<1) pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw 

obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 

tak stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa 

medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, kontroli skarbowej, Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego; 

2) pojazdy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;> 

3)   pojazdy drogowej spółki specjalnego przeznaczenia podczas wykonywania jej zadań 

spółki jako zarządcy autostrady; 

4)   pojazdy spółki, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację, bądź wyłącznie 

eksploatację autostrady podczas wykonywania zadań spółki jako zarządcy autostrady. 

 

Art. 63. 

Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady powinna określać w 

szczególności: 

1)   termin rozpoczęcia i zakończenia budowy; 

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

eksploatacji; 

3)   warunki i zakres podziału zysku pomiędzy spółkę a Fundusz; 

4)   sposób, terminy i zasady odpłatności z tytułu udostępnienia spółce przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad lub drogową spółkę specjalnego przeznaczenia w 

przypadku zawarcia umowy o eksploatację autostrady gruntów pod budowę autostrady 

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 autostrady, 

b)  budowy i eksploatacji autostrady zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

przygotowania dokumentacji technicznej wymaganej do podjęcia budowy autostrady, 

uzyskania decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami, 

c)  terminowej realizacji procesu inwestycyjnego, 

d)  zachowania nieprzerwanej dostępności do autostrady i jej przejezdności, 

e)  zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, 
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[f)  ustalania, w uzgodnieniu z Ministrem 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 pomieszczeń w zakresie 

przewidzianym w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, 

umożliwiających skuteczne realizowanie przez nie zadań w zakresie czuwania nad 

bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym oraz jego kontrolowania na 

obszarze autostrad płatnych; 

7)   zasady współpracy spółki z administracją drogową, Policją, Inspekcją Transportu 

Drogowego, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego; 

8)   szczegółowy zakres uprawnień spółki jako zarządcy autostrady; 

9)   zasady zagospodarowania miejsc obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 

uwzględniające konkurencję; 

10)  termin i sposób zwrotu autostrady i dotyczącej jej dokumentacji po zakończeniu okresu 

eksploatacji; 

11)  sposób rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy o budowę i eksploatację 

albo wyłącznie eksploatację autostrady; 

12)  warunki rozwiązania i wypowiedzenia umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie 

eksploatację autostrady; 

13)  zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania i wypowiedzenia umowy o budowę i 

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1414) 

Art. 68. 

1. Kontroli, o której mowa: 

1)   w art. 50 pkt 1 lit. a-j i art. 87 podlegają: 

a)  kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w: 

–  przepisach ustawy, 

–  art. 129a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

–  ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b)  przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy, 

c)  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

2)   w art. 50 pkt 1 lit. k podlegają: 

a)  przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe, 

b)  osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy 

drogowe na jego rzecz <,> 

<3) w art. 50 pkt 1 lit. j podlegają podmioty, o których mowa w art. 13k ust. 4 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie i na zasadach 

określonych w tej ustawie > 
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- zwani dalej "kontrolowanymi". 

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlegają pojazdy przewożące wartości pieniężne w 

rozumieniu przepisów o ochronie osób i mienia. 

 

 

 


