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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 19 lipca 2022 r.

        Znak sprawy: DTD-3.054.4.2022

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polski

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie nr BPS/043-43-1697/22 Senatora RP Pana Jana Marii Jackowskiego, 
złożone podczas 43. posiedzenia Senatu RP, w sprawie wprowadzenia podatku od samochodów 
spalinowych i nowych zasad opłaty za rejestrację aut napędzanych benzyną lub ropą, z upoważnienia 
Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień przygotowanych 
w porozumieniu z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministrem Finansów.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w przedstawionym stanowisku do ww. oświadczenia poinformował, 
że „w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach komponentu E „Zielona, inteligentna 
mobilność” strona polska zobowiązała się do wprowadzenia opłaty rejestracyjnej oraz podatku od własności 
pojazdów emitujących spaliny w ramach reformy E1.1 Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego 
dla środowiska.

W przypadku kamienia milowego E3G „Wejście w życie aktu prawnego wprowadzającego opłatę 
rejestracyjną od pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” strona polska 
zobowiązała się do jego realizacji do końca 2024 r.

W przypadku kolejnego kamienia milowego E4G „Wejście w życie aktu prawnego wprowadzającego podatek 
od własności pojazdów emitujących spaliny, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” strona polska 
zobowiązała się do jego realizacji do końca II kwartału 2026 r.

Za realizację ww. kamieni milowych, w tym przygotowanie odpowiednich projektów aktów prawnych, 
odpowiada Minister Klimatu i Środowiska. Mając na uwadze odległe terminy realizacji ww. kamieni milowych 
MFiPR nie dysponuje szczegółowymi informacjami kiedy zostanie przygotowany projekt, będący realizacją 
ustaleń z KE.”.

Z kolei Minister Finansów w swoim stanowisku wskazał, iż „w zakresie terminu wprowadzenia podatku 
od samochodów spalinowych oraz nowych zasad opłaty za rejestrację aut napędzanych benzyną lub ropą, 
oraz planowanego terminu przekazania stosownego projektu ustawy do parlamentu, uprzejmie informuję, 
że rozwiązania dotyczące tych inicjatyw przygotowane będą w zakresie i terminie pozwalającym zrealizować 
międzynarodowe zobowiązania Rzeczpospolitej Polski.

Przekazanie precyzyjnych informacji, o których mowa w zapytaniu Pana Senatora, będzie możliwe 
w późniejszym terminie”.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że przedmiotowe zmiany nie mają związku z administracyjnymi opłatami 
za wydanie dokumentów i oznaczeń przy rejestracji pojazdów, których wysokość określa minister właściwy 
do spraw transportu. Informuję również, że Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi prac związanych 
z wprowadzeniem wyższych opłat administracyjnych za zarejestrowanie pojazdu.

Z poważnieniem,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber

Sekretarz Stanu

Dokument podpisany elektronicznie.
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