
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. 

Poz. 954 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 maja 2017 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 2016 r. poz. 1440, 
1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) 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. z 2013 r. poz. 1263 i 1267, z 2014 r. 
poz. 1112, z 2015 r. poz. 879 i 1666 oraz z 2016 r. poz. 1049) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) droga ekspresowa S1 na odcinkach: 

a) węzeł Pyrzowice – węzeł Podwarpie, 

b) węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria – Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86), 

c) węzeł Bielsko-Biała Komorowice – węzeł Żywiec Browar;”, 

b) w pkt 13 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000B – węzeł Mężenin,”, 

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) droga ekspresowa S19 na odcinkach: 

a) węzeł Lublin Sławinek – węzeł Lublin Węglin, 

b) Stobierna (połączenie z drogą krajową nr 19) – węzeł Rzeszów Wschód, 

c) węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza;”; 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) droga krajowa nr 24 na odcinku Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – węzeł Skwierzyna Połu-
dnie;”, 

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) droga krajowa nr 50 na odcinkach: 

a) Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową 
nr 3835W), 

b) Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876) – Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódz-
ką nr 683), 
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c) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2709W – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W, 

d) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W – węzeł Brok;”, 

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) droga krajowa nr 92 na odcinkach: 

a) Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) – Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową 
nr 1225F), 

b) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F – Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F), 

c) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F – granica m. Poznań, 

d) granica m. Poznań – Września (skrzyżowanie z drogą gminną nr 411551P), 

e) Września (skrzyżowanie z drogą krajową nr 15) – granica m. Konin, 

f) granica m. Konin – Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91), 

g) Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) – Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60), 

h) Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą wojewódzką nr 702) – Kuznocin (skrzyżowanie 
z drogą krajową nr 50), 

i) Sochaczew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) – granica m. Warszawa;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2017 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




