
Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 27 paê-
dziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych (Dz. U.
Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 86, poz. 958
i Nr 109, poz. 1157) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
ustalania i pobierania op∏at za przejazdy autostradami
p∏atnymi lub ich odcinkami, zwane dalej „op∏atami”,
oraz sposób og∏aszania wysokoÊci tych op∏at.

§ 2. 1. Op∏aty sà ustalane z uwzgl´dnieniem liczby
przejechanych kilometrów, kategorii pojazdu oraz stu-
dium ruchu uzgodnionego z Agencjà Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad, zwanà dalej „Agencjà”.

2. Op∏ata za przejazd jednego kilometra autostrady
lub jej odcinka dla danej kategorii pojazdu jest kilome-
trowà stawkà op∏aty za przejazd.

3. Op∏aty mogà byç ustalane jako op∏aty zrycza∏to-
wane dla danej kategorii pojazdu. W takim przypadku
op∏ata stanowi zrycza∏towanà stawk´ op∏aty za prze-
jazd.

§ 3. Op∏aty mogà byç ustalane jako op∏aty abona-
mentowe. Mo˝liwe jest stosowanie bonifikaty w sto-
sunku do op∏at jednorazowych.

§ 4. 1. W celu ustalania i pobierania op∏at przyjmu-
je si´ nast´pujàcy podzia∏ pojazdów na kategorie:

1) kategoria 1: motocykle i pojazdy samochodowe
o dwóch osiach,

2) kategoria 2: pojazdy samochodowe o dwóch
osiach, z których co najmniej jedna wyposa˝ona
jest w ko∏a bliêniacze,

3) kategoria 3: pojazdy samochodowe o trzech osiach,

4) kategoria 4: pojazdy samochodowe o wi´cej ni˝
trzech osiach,

5) kategorie 5—8: pojazdy samochodowe, o których
mowa w pkt 1—4, z przyczepami,

6) kategoria 9: pojazdy nienormatywne — pojazdy
niemieszczàce si´ w kategoriach wymienionych
w pkt 1—5 oraz pojazdy, których wymiary albo na-
cisk osi lub ci´˝ar przekraczajà normy okreÊlone
w przepisach o ruchu drogowym.

2. Dla pojazdów wymienionych w ust. 1 pkt 6 staw-
ka op∏aty ustalana jest z uwzgl´dnieniem stopnia prze-
kroczenia dopuszczalnych norm.

§ 5. 1. W przypadku gdy op∏aty stanowià przychód
koncesjonariusza, stawki op∏at mogà byç zmieniane
przez koncesjonariusza po ich uzgodnieniu z Agencjà,
z uwzgl´dnieniem sposobu okreÊlonego w umowie
koncesyjnej.

2. O zamiarze zmiany stawek op∏at koncesjonariusz
powinien zawiadomiç Agencj´ co najmniej z dwumie-
si´cznym wyprzedzeniem.

§ 6. W przypadku gdy op∏aty stanowià przychód
Krajowego Funduszu Autostradowego, o którym mo-
wa w art. 39 ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o au-
tostradach p∏atnych, stawki op∏at mogà byç zmieniane
przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, po za-
si´gni´ciu opinii Agencji, z uwzgl´dnieniem sposobu
okreÊlonego w umowie koncesyjnej.

§ 7. Stawki op∏at nie mogà byç zmieniane cz´Êciej
ni˝ co 6 miesi´cy, z tym ˝e pierwsza ich zmiana mo˝e
nastàpiç po up∏ywie 30 dni od dnia rozpocz´cia eksplo-
atacji autostrady lub jej odcinka.

§ 8. 1. Stawki op∏at og∏aszane sà przez koncesjona-
riusza, co najmniej z czternastodniowym wyprzedze-
niem, w prasie o zasi´gu lokalnym i ogólnokrajowym.

2. Informacja o aktualnej wysokoÊci stawek op∏at
jest udost´pniana przez koncesjonariusza w punktach
poboru op∏at.

§ 9. 1. Op∏aty sà pobierane w gotówce.

2. Op∏aty mogà byç pobierane tak˝e za pomocà kart
magnetycznych lub kredytowych oraz przy u˝yciu elek-
tronicznych urzàdzeƒ rejestrujàcych.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad ustalania i pobierania op∏at za
przejazdy autostradami p∏atnymi (Dz. U. Nr 58, poz.
305).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 lipca 2001 r.

w sprawie op∏at za przejazdy autostradami.


