DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r.
Poz. 17
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną,
oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których
pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433 oraz z 2012 r.
poz. 715) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) autostrada A1 na odcinkach:
a) węzeł Kotliska – węzeł Stryków I,
b) węzeł Tuszyn – węzeł Bełchatów,
c) węzeł Pyrzowice – węzeł Świerklany;”,
b) w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) węzeł Pyrzowice – węzeł Podwarpie;”,
c) w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) węzeł Elbląg Południe – węzeł Pasłęk-Północ,”,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) droga ekspresowa S8 na odcinkach:
a) węzeł Pawłowice – węzeł Syców-Wschód,
b) węzeł Piotrków – węzeł Radziejowice,
c) węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska,
d) węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego,
e) Radzymin (z obwodnicą Radzymina) – Wyszków (z obwodnicą Wyszkowa),
f) obwodnica Ostrowi Mazowieckiej;”,
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.
Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r.
poz. 472, 965, 1256 i 1445.
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e) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
„14a) droga ekspresowa S19 na odcinku węzeł Stobierna – węzeł Rzeszów-Wschód;”;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) droga krajowa nr 4 na odcinku Rzeszów – Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia);”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) droga krajowa nr 7 na odcinkach:
a) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Elbląg Południe,
b) Płońsk – węzeł Kroczewo,
c) Czosnów – granica m. Warszawa,
d) granica m. Warszawa – Grójec,
e) węzeł Modlniczka – węzeł Balice I,
f) granica m. Kraków – Myślenice;”,
c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) droga krajowa nr 79 na odcinku Jaworzno (granica miasta) – węzeł Modlniczka;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2013 r. z wyjątkiem § 1:
1) pkt 1:
a) lit. c i e,
b) lit. d w zakresie pkt 12 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2) pkt 2:
a) lit. a i c,
b) lit. b w zakresie pkt 3 lit. a i e załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem
– które wchodzą w życie z dniem 30 marca 2013 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

