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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw
 

(druk nr 110) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

modyfikuje dotychczasowy system poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach 

krajowych.  

Podstawowe założenia przyjęte przez ustawodawcę, to w szczególności przejęcie 

kompetencji do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz opłaty 

za przejazd autostradą przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dotychczas jest to 

zadanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego) oraz utworzenie Systemu Poboru 

Opłaty Elektronicznej KAS, służącego poborowi tych opłat. 

Zgodnie z art. 13haa ustawy o drogach publicznych, minister właściwy do spraw 

transportu, realizując politykę państwa w zakresie opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd 

autostradą, będzie: 

1) określał kierunki rozwoju sieci dróg objętych poborem opłaty elektronicznej oraz opłaty 

za przejazd autostradą,  

2) prowadził analizy kierunków rozwoju sieci drogowej, stawek opłaty elektronicznej na 

poszczególnych drogach lub ich odcinkach, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, 

mając na względzie politykę transportową państwa; 

3) prowadził działalność analityczną i prognostyczną dotyczącą zjawisk występujących w 

obszarze natężenia ruchu drogowego na podstawie danych z systemu opłat oraz działania 



– 2 – 

i rozwoju systemów poboru i kontroli prawidłowości uiszczenia opłat za korzystanie z 

infrastruktury drogowej stosowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie,  

4) realizował lub koordynował współpracę z innymi państwami oraz międzynarodowymi 

organami, organizacjami i instytucjami w zakresie opłat za korzystanie z infrastruktury 

drogowej; 

7) przekazywał do Komisji Europejskiej informacje i dane dotyczące elektronicznego 

systemu poboru opłaty elektronicznej. 

Na podstawie art. 13hb ust. 1ba i 1bb, opłatę elektroniczną pobierał będzie Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą systemu teleinformatycznego, zwanego 

„Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS”. 

Świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia, utrzymania 

lub wsparcia urządzeń i elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz kontroli 

prawidłowości uiszczenia tej opłaty, będzie mogło być realizowane przez jednostki sektora 

finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne albo kontrolowane przez takie 

jednostki osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze 

powszechnym (Podmioty Wyznaczone).  

Umowę o świadczenie usług przez Podmiot Wyznaczony zawierał będzie minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. 

Na potrzeby poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty 

Elektronicznej KAS będą stosowane urządzenia mobilne, zewnętrzne systemy lokalizacyjne 

oraz urządzenia pokładowe, wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i 

transmisji danych. W celu poboru opłaty elektronicznej urządzenia pokładowe mogą być 

zapewniane przez Szefa KAS, w przypadku niewystarczającej ich dostępności. 

Dane geolokalizacyjne niezbędne do poboru opłaty elektronicznej, przekazywane z 

takich urządzeń do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, mają obejmować 

współrzędne geograficzne dotyczące położenia pojazdu samochodowego, jego prędkość, datę 

i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu i błąd przekazywania 

danych satelitarnych.  

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację na temat 

wymogów technicznych przekazywania danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru 
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opłaty elektronicznej, w szczególności specyfikację techniczną interfejsu, protokoły 

komunikacyjne i szyfrujące oraz sposób uwierzytelnienia komunikacji.  

Z kolei Szef KAS udostępniał będzie nieodpłatne oprogramowanie przeznaczone do 

instalacji na urządzeniu mobilnym służącym do poboru opłaty elektronicznej. 

Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie mobilne albo 

urządzenie pokładowe będzie obowiązany zapewnić działanie tych urządzeń. Kierujący 

pojazdem samochodowym odmówi przejazdu w przypadku, gdy właściciel, posiadacz albo 

użytkownik pojazdu, nie wyposażył pojazdu w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny system 

lokalizacyjny, albo prawidłowo funkcjonujące urządzenie pokładowe albo urządzenie 

mobilne wraz z oprogramowaniem, zapewniające przekazywanie tych danych. 

Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu będą obowiązani wyposażyć pojazd 

samochodowy w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny system lokalizacyjny, urządzenie 

pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem i zapewnić przekazywanie 

aktualnych danych geolokalizacyjnych z tego urządzenia, przez okres przejazdu po drogach, 

oraz dokonać rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.  

Rejestracja nie będzie wymagana w przypadku uiszczania opłaty elektronicznej z 

wykorzystaniem usługi EETS (usługi umożliwiającej uiszczanie opłaty elektronicznej za 

korzystanie z dróg w państwach członkowskich Unii Europejskie). 

Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną będzie zawierał dane: 

1) właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu; 

2) urządzenia służącego do poboru opłat; 

3) pojazdów samochodowych, przyczep i naczep; 

4) dotyczące trybu wnoszenia opłaty elektronicznej oraz wnoszonego zabezpieczenia; 

5) korzystającego z drogi, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem 

pojazdu. 

Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną będzie prowadzony przez Szefa KAS 

pełniącego funkcję administratora danych, w tym danych osobowych, przetwarzanych w 

Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.  

Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu dokonując rejestracji, będzie 

obowiązany podać: 
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1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres 

zamieszkania lub adres jego siedziby; 

2) numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny używany 

w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer, za pomocą którego właściciel, 

posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od 

towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, a jeżeli nie został nadany, nazwę i 

numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej niewykonującej 

działalności gospodarczej będącej właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem 

pojazdu oraz nazwę państwa, które ten dokument wydało; 

3) dane pojazdu samochodowego, w szczególności numer rejestracyjny,  markę, model, rok 

produkcji, pojemność skokową silnika i maksymalną moc netto silnika oraz numer VIN. 

Dane te będą przechowywane przez 12 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu zaprzestał przejazdu po drogach 

krajowych lub ich odcinkach, na których pobiera się opłatę elektroniczną, chyba że przed 

upływem tego terminu wszczęte zostało postępowanie administracyjne lub postępowanie w 

sprawach o wykroczenia, w którym te dane są niezbędne, w takim przypadku dane te będą 

przechowywane do czasu zakończenia postępowania. 

Za niewykonanie obowiązku rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną 

lub za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym – wymierzać się będzie karę 

pieniężną w wysokości od 500 do1500 zł. 

Na podstawie art. 51a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub osoby przez niego upoważnione będą 

udostępniać nieodpłatnie, na podstawie pisemnego wniosku, dane osobowe przetwarzane w 

związku z poborem opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą: Policji, Żandarmerii 

Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Agencji Wywiadu, 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, prokuratorowi, sądom, Głównemu Inspektorowi Transportu 

Drogowego oraz wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa oraz dyrektorowi izby administracji skarbowej i 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego – w zakresie niezbędnym do realizacji ich 

ustawowych zadań. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 11. posiedzeniu w dniu 6 maja br. pochodziła z 

przedłożenia poselskiego (druk sejmowy nr 342, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 24 

kwietnia 2020 r.).  

Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury. Po przeprowadzeniu 

II czytania na posiedzeniu Sejmu, projekt ponownie odesłano do Komisji w celu 

przedstawienia sprawozdania o zgłoszonych w II czytaniu: wniosku o odrzucenie ustawy oraz 

dziewięciu poprawkach.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 236 posłów, przy 222 głosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi  

1. Zgodnie z art. 13ia ust. 2 pkt 5 ustawy o drogach publicznych (art. 1 pkt 6 noweli), 

rejestr uiszczających opłatę elektroniczną zawiera m.in. dane korzystającego z drogi, 

który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu.  

 Korzystający z drogi, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem 

pojazdu będzie miał obowiązek zarejestrować się w rejestrze uiszczających opłatę 

elektroniczną (art. 13ia ust. 19), a jeśli nie dochowa tego obowiązku albo poda tam 

nieprawdziwe dane – będzie podlegał karom pieniężnym. 

Zważywszy, że nie istnieje definicja korzystającego z drogi, a zgodnie z art. 1 ustawy o 

drogach publicznych, z dróg tych może korzystać każdy, czytając art. 13ia ust. 2 pkt 5 

literalnie, dochodzi się do wniosku, że każdy kto nie jest właścicielem, posiadaczem 

albo użytkownikiem pojazdu, musi się znaleźć w rejestrze uiszczających opłatę 

elektroniczną. 

Wolą ustawodawcy było zapewne objęcie rejestrem również tych, którzy dysponują 

pojazdami na podstawie innych niż własność tytułów prawnych (najem, leasing etc.), ale 

przez brak precyzji rozszerzył ten zagrożony karami obowiązek na wszystkich 

korzystających z dróg, abstrahując od jakiegokolwiek związku z pojazdem, za przejazd 

którego pobiera się opłatę elektroniczną. 
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2. Zgodnie z art. 13ia ust. 6 ustawy o drogach publicznych, dokonując rejestracji, o której 

mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu podaje dane, o których 

mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone do centralnej ewidencji 

pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym lub Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, o którym mowa w art. 35 

ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

 Art. 13ia ust. 7 pkt 1 stanowi z kolei, że dokonując rejestracji, o której mowa w ust. 1, 

właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu dołącza odwzorowania cyfrowe 

dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli dane te nie 

zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.  

 Analiza art. 13ia ust. 6 w zw. z ust. 7 prowadzi do wniosku, że dane pojazdu wymagane 

do rejestracji podaje się, jeżeli nie zostały one już zgłoszone do centralnej ewidencji 

pojazdów lub Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, natomiast odwzorowania 

cyfrowe dokumentów potwierdzających dane dołącza się, jeżeli dane te nie zostały 

zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów.  

 Innymi słowy, ust. 7 wymaga dołączenia cyfrowych kopii dokumentów z danymi w 

sytuacji, gdy dane te zostały już zgłoszone do Centralnego Rejestru Danych 

Podatkowych, choć ust. 6 stanowi, że zgłoszenie danych do Rejestru w ogóle zwalnia od 

obowiązku ich dalszego zgłaszania. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 6, w art. 13ia w ust. 7 w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „lub 

Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej”; 

 

3. W myśl art. 13ia ust. 11–14 ustawy o drogach publicznych, w razie stwierdzenia, że 

podane dane wpływające na wysokość opłaty elektronicznej są niezgodne ze stanem 

faktycznym lub nie są potwierdzone w złożonych dokumentach, Szef KAS usuwa dane, 

opłatę elektroniczną nalicza się według najwyższej stawki oraz zawiadamia się 

właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu o usunięciu danych. Na usunięcie 

danych właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu może wnieść sprzeciw do Szefa 



– 7 – 

KAS, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia, a w przypadku uwzględnienia 

sprzeciwu, nie stosuje się przepisu o naliczeniu opłaty według najwyższej stawki.  

 Konstrukcja przewidziana w art. 13ia ust. 11–14 ustawy o drogach publicznych jest w 

praktyce formą kary pieniężnej, i jako taka powinna być nakładana w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 Abstrahując od powyższej uwagi, art. 13ia ust. 12 wydaje się wymagać korekty 

legislacyjnej, ponieważ po pierwsze powinien się posługiwać określeniem „stawki 

maksymalne” a nie „stawki najwyższe”, a po drugie zostały one określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13ha ust. 5 a nie ust. 6. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 6, w art. 13ia w ust. 12 wyrazy „według najwyższej stawki określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6” zastępuje się wyrazami „według 

maksymalnej stawki określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 5”; 

 

4. W myśl art. 13j ust. 2 ustawy o drogach publicznych (art. 1 pkt 7 noweli), do opłaty za 

przejazd autostradą, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, pobieranej przez Szefa 

KAS, nie stosuje się przepisów art. 13i ust. 1, w przypadku poboru tej opłaty z 

wykorzystaniem technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz 

przepisów art. 13i ust. 3. 

Z takiej redakcji przytoczonego przepisu nie wiadomo, czy chodzi o to, że do opłaty za 

przejazd autostradą nie stosuje się przepisów art. 13i ust. 3, czy że do opłaty za przejazd 

autostradą nie stosuje się przepisów art. 13i ust. 1, w przypadku poboru tej opłaty z 

wykorzystaniem urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3. 

W poniższej propozycji poprawki przyjęto założenie, że chodzi o drygą ewentualność. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 7, w ust. 2 wyrazy „przepisów art. 13i ust. 3” zastępuje się wyrazami 

„urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3”; 

 

5. Zgodnie z art. 13k ust. 2c ustawy o drogach publicznych (art. 1 pkt 8 lit. a noweli), za 

niedołączenie dokumentów, o których mowa w art. 13ia ust. 7 – wymierza się karę 

pieniężną w wysokości 1000 zł. 
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Art. 13ia ust. 7 nakłada na właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu 

obowiązki: dołączenia wskazanych odwzorowań cyfrowych dokumentów oraz złożenia 

oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 8 w lit a, w ust. 2c wyrazy „niedołączenie dokumentów, o których mowa w 

art. 13ia ust. 7” zastępuje się wyrazami „niedołączenie odwzorowań cyfrowych, o 

których mowa w art. 13ia ust. 7 pkt 1 i 2 lub za niezłożenie oryginału dokumentu, o 

którym mowa w art. 13ia ust. 7 pkt 2”; 

 

6. Zgodnie z art. 13k ust. 8a ustawy o drogach publicznych (art. 1 pkt 8 lit. d noweli), kary 

pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie 

przedpłaty, nie wymierza się, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS 

zostały przekazane dane geolokalizacyjne, a właściciel, posiadacz albo użytkownik 

pojazdu uiścił opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. 

 Określenie „uiszczenie opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty” stosowane jest tylko 

w wydanym na podstawie ustawy o drogach publicznych rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania 

opłat elektronicznych, natomiast nie było używane w samej ustawie. 

 Zważywszy, że analizowany przepis, ze względu na jego sankcyjny charakter, powinien 

być szczególnie precyzyjny, warto rozważyć przyjęcie poprawki, która z jednej strony 

wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem trybu przedpłaty, z drugiej zapewnia 

przepisowi ust. 8a spójność z pozostałymi jednostkami redakcyjnymi w art. 13k. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 8 w lit d, w ust. 8a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 nie nakłada się, jeśli właściciel, posiadacz 

albo użytkownik pojazdu, który naruszył obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej w 

trybie przedpłaty w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40a ust. 5, uiścił 

tę opłatę w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu, a dane geolokalizacyjne 

zostały przekazane do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.”; 

 

7. Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 7a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej po zmianie 

zaproponowanej w art. 7 w pkt 5 noweli, „kontroli celno-skarbowej podlega również 

(…) kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli 
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używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 i 3a, o której mowa 

w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na zasadach określonych w 

tej ustawie. 

 Przepis ten wymaga korekty. 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w pkt 5, pkt 7a otrzymuje brzmienie: 

„,7a) prawidłowość uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym używane w pojeździe 

urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych;” 

 

8. Art. 8 noweli zmieniający pkt 1 i 2 w ust. 1 art. 14 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw został 

zredagowany niezgodnie z Zasadami techniki prawodawczej.  

 Niezgodność ta ma jednak wymiar nie tylko błędu legislacyjnego. Nadanie nowego 

brzmienia punktom 1 i 2 w ustępie 1, przy jednoczesnym przytoczeniu także treści 

wprowadzenia do wyliczenia w tej jednostce redakcyjnej spowoduje, że po wejściu 

noweli w życie zmianie ulegnie cały ustęp 1, a to z kolei spowoduje niezamierzone 

uchylenie punktu 3 w tym przepisie. 

Propozycja poprawki 

w art. 8: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyraz „otrzymuje” zastępuje się wyrazem 

„otrzymują”,  

b) skreśla się wyrazy „1. W latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu 

państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:”; 

 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 1Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje na rok 2020 projekt 

zmiany planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 39n ust. 9 ustawy o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (…). Zważywszy, że art. 

39n kończy się na ust. 6, chodziło zapewne o ust. 1 tego przepisu. 

 

Propozycja poprawki 

w art. 18 w ust. 1 wyrazy „ust. 9” zastępuje się wyrazami „ust. 1”; 
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IV. Poprawki techniczno-legislacyjne 

1) w art. 1 w pkt 6, w art. 13ic w ust. 1 wyrazy „albo opuszcza niezwłocznie drogę” 

zastępuje się wyrazami „albo niezwłocznego opuszczenia drogi”; 

2) w art. 5 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ,,Wniosek, o którym mowa 

w ust. 1, zawiera” zastępuje się wyrazami ,,Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 

1a, zawierają”;”; 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


