
Na podstawie art. 37d ust. 2 ustawy z dnia 27 paê-
dziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 110,
poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217,
poz. 2124) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób ustalania, do-
konywania zmian wysokoÊci oraz pobierania, przez
koncesjonariusza, op∏at za przejazd autostradà, zwa-
nych dalej „op∏atami”, kategorie pojazdów, od któ-
rych pobiera si´ op∏aty, oraz sposób og∏aszania wyso-
koÊci tych op∏at.

§ 2. 1. WysokoÊç op∏at ustalana jest z uwzgl´dnie-
niem iloÊci przejechanych kilometrów, nacisku na oÊ
lub ci´˝aru pojazdu oraz kategorii pojazdu.

2. WysokoÊç op∏aty za przejazd jednego kilometra
autostrady lub jej odcinka dla danej kategorii pojazdu
jest kilometrowà stawkà op∏aty za przejazd.

3. Op∏aty mogà byç ustalane jako zrycza∏towane
op∏aty za przejazd dla danej kategorii pojazdu.

§ 3. Op∏aty mogà byç ustalane jako op∏aty abona-
mentowe. W przypadku op∏at jednorazowych mo˝liwe
jest stosowanie bonifikaty. 

§ 4.1. W celu ustalania i pobierania op∏at przyjmu-
je si´ nast´pujàcy podzia∏ 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∏o bliêniacze, i pojazdy samochodowe
o dwóch osiach z przyczepami;

3) kategoria 3: pojazdy samochodowe o trzech
osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach,

z których co najmniej jedna wyposa˝ona jest w ko-
∏o bliêniacze z przyczepami; 

4) kategoria 4: pojazdy samochodowe o wi´cej ni˝
trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech
osiach z przyczepami i pojazdy samochodowe
o wi´cej ni˝ trzech osiach z przyczepami;

5) kategoria 5: pojazdy niemieszczàce si´ w katego-
riach od 1 do 4 i pojazdy, których wymiary, nacisk
na oÊ lub ci´˝ar przekraczajà normy okreÊlone
w przepisach o ruchu drogowym. 

§ 5.1. Op∏aty mogà byç zmienione przez koncesjo-
nariusza po ich uzgodnieniu z Generalnym Dyrekto-
rem Dróg Krajowych i Autostrad, z uwzgl´dnieniem
warunków okreÊlonych w umowie koncesyjnej .

2. O zamiarze zmiany op∏at koncesjonariusz za-
wiadamia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad, co najmniej 2 miesiàce przed planowanà
zmianà.

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

2. Op∏aty mogà byç zmieniane cz´Êciej, je˝eli po-
przednia zmiana ma niekorzystny wp∏yw na poziom
ruchu. 

§ 7. Zmian´ wysokoÊci op∏at og∏asza si´ w prasie
o zasi´gu lokalnym i ogólnokrajowym oraz w punk-
tach poboru op∏at, co najmniej czternaÊcie dni przed
wejÊciem w ˝ycie tej zmiany. 

§ 8. Op∏aty mogà byç pobierane w gotówce lub
za pomocà kart magnetycznych lub kredytowych
oraz przy u˝yciu elektronicznych urzàdzeƒ rejestrujà-
cych. 

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

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie op∏at za przejazd autostradà

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).


