
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 czerwca 2017 r. 

Poz. 1178 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 13 czerwca 2017 r. 

w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów 

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

(Dz. U. poz. 708) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Systemem monitorowania drogowego przewozu towarów objęty jest przewóz towarów objętych: 

1) podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29, podkategoriami od 10.41.51 do 

10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14, 

2) pozycjami Nomenklatury Scalonej: 

a) od 1507 do 1516 i 

b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej 

– jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do towarów: 

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128); 

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem; 

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937); 

4) przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finan-

sów (Dz. U. poz. 1595). 




