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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 3 grudnia 1997 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogo
wym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. 

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 2 i art. 31 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 Sierpnia 1997 r. o warun
kach wykonywania międzynarodowego transportu 
drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677) zarządza się, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i tryb wno
szenia opłat za: 

1) udzielenie krajowemu przedsiębiorcy koncesji, 
zmianę koncesji lub wydanie wtórnika koncesji na 
wykonywanie międzynarodowego transportu dro
gowego, 

2) udzielenie zezwolenia na prowadzenie regularnej 
międzynarodowej komunikacji autobusowej, prze
wozów wahadłowych lub okazjonalnych, 

3) wydanie krajowemu przedsiębiorcy zezwolenia za
granicznego na jednorazowe lub wielokrotne prze
wozy rzeczy 

oraz jednostki upoważnione do ich pobierania. 

Rozdział 2 

Opłaty za koncesje 

§ 2. 1. Za udzielenie koncesji na wykonywanie mię
dzynarodowego transportu drogowego pobiera się na
stępujące opłaty ustalone w stosunku do każdego po
jazdu objętego koncesją: 

1) od samochodu osobowego przezna
czonego konstrukcyjnie do przewozu 
więcej niż 5 osób łącznie z kierowcą - 3.000 zł, 

2) od autobusu - 10.500 zł, 

3) od ciężarowego pOjazdu samochodo
wego lub zespołu pojazdów o c;lopusz
czalnej masie całkowitej: 
a) do 6 ton włącznie 4.000 zł, 
b) od 6 ton do 20 ton włącznie - 11.500 zł, 
c) powyżej 20 ton 8.200 zł, 

4) od ciągnika siodłowego lub balasto-
wego 8.200 zł. 

2. Za udzielenie koncesji do jednego kraju graniczą
cego z Rzecząpospolitą Polską lub posiadającego bez-

pośrednie połączenie promowe dla transportu drogo
wego pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty okre
ślonej w ust. 1. 

§ 3. Za zmianę koncesji polegającej na: 

1) wymianie pojazdu samochodowego objętego kon-
cesją, 

2) zmianie kraju, na który została udzielona koncesja, 

3) zm ianie nazwy lub siedziby posiadacza koncesji, 

4) zmianie numerów rejestracyjnych pojazdu samo-
chodowego objętego koncesją 

- pobiera się opłatę w wysokości 400 zł od każdego 
pojazdu objętego koncesją, 

5) przeniesieniu uprawnień wynikających z koncesji 
w razie: 
a) śm i erci osoby fizycznej będącej wspólnikiem 

spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki koman
dytowej posiadającej koncesję i wstąpienia na 
jej miejsce spadkobiercy, 

b) połączen i a, podz i ału lub przekształcen i a, zgod
nie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy po
siadającego pojazdy objęte koncesjami na mię
dzynarodowy transport drogowy 

- pobiera się opłatę w wysokości 2.000 zł od każde
go pojazdu objętego koncesją, 

6) p rzejęcia w całości działalności w zakresie między
narodowego transportu drogowego oraz pojaz
dów objętych koncesjami przez innego przedsię
biorcę 

- pobiera się opłatę w wysokości 4.000 zł od każde- . 
go pojazdu objętego koncesją. 

§ 4. W przypadku wyrażenia zgody przez Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej na wykonywanie · 
uprawnień wynikających z koncesji przez spółki akcyj
ne lub spółki z og ra n iczoną odpowiedz i alnością będą

ce akcjonariuszami lub udziałowcami w spółce posia
dającej koncesję, jeżeli zawarły one umowę leasingu 
lub dz ierżawy na używan ie pojazdu samochodowego 
objętego koncesją - pobiera s i ę opłatę w wysokości 
500' zł. 

§ 5. 1. Za wydanie wtórnika koncesji w przypadku 
jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od prze
wożnika, w szczególności pożaru , grabieży lub kata
strofy - pobiera si ę opłatę w wysokości 400 zł . 
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2. W innych przypadkach utraty koncesji opłatę za 
wystawienie jej wtórnika pobiera się w wysokości 

1000 zł. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, 
przedsiębiorca jest obowiązany złożyć oświadczenie, iż 

odnaleziona koncesja zostanie niezwłocznie zwrócona 
organowi, który jej udzielił. 

Rozdział 3 

Opłaty za zezwolenia zagraniczne na przewóz rzeczy 

§ 6. Za wydanie zezwolenia zagranicznego na prze
wóz jednorazowy rzeczy pobiera się opłatę w wysoko
ści 45 zł. 

§ 7. 1. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wielo
krotnego z określoną liczbą jazd pobiera się opłatę sta
nowiącą iloczyn ilości jazd i opłaty określonej w § 6. 

2. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wielokrot
nego bez limitowanej ilości jazd pobiera się opłatę 
w wysokości 1.000 zł za okres jednego roku. 

3. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wielokrot
nego wydawanego przez Europejską Konferencję Mi
nistrów Transportu, obowiązującego na obszarze tych 
państw, pobiera się opłatę w wysokości 2.000 zł za 
okres jednego roku. 

§ 8 . 1. Jeżeli opłaty, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, 
pobiera się w ciągu roku kalendarzowego, wysokość 
tych opłat ustala się proporcjonalnie do ilości miesię
cy, w których zezwolenie może być wykorzystane, 
przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny. 

2. Opłaty za zezwolenia, o których mowa w § 7 
ust. 2 i 3, udzielane w IV kwartale roku, mogą zostać 
decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
obniżone dodatkowo do 50%, z uwzględnieniem 

ust. 1. 

Rozdział 4 

Opłaty za zezwolenia na prowadzenie regularnej 
międzynarodowej komunikacji autobusowej oraz na 

przewóz wahadłowy i okazjonalny 

§ 9. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie regu
larnej międzynarodowej komunikacji autobusowej, 
w zależności od okresu ważności zezwolenia, pobiera 
się następujące opłaty: 

1) do 6 miesięcy 

2) do 1 roku 

3) do 3 lat 

4) do 5 lat 

400 zł, 

800 zł, 

- 2400 zł, 

- 4000 zł. 

§ 10. 1. Za udzielenie zezwolenia na przewóz waha
dłowy pobiera się opłatę w wysokości 200 zł. 

2. W przypadku udzielenia zezwolenia na okres do 
3 miesięcy pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty 
określonej w ust. 1. 

§ 11. 1. Za udzielenie zezwolenia na przewóz oka
zjonalny pobiera się opłatę w wysokości 20 zł. 

2. W przypadku udzielenia zezwolenia na więcej niż 
jeden przewóz okazjonalny pobiera się opłatę w wyso
kości stanowiącej iloczyn liczby przewozów i opłaty 
określonej w ust. 1. 

Rozdział 5 

Jednostki upoważnione do pobierania opłat 

§ 12. 1. Do pobierania opłat, o których mowa w roz
działach 2 i 3, upoważnia się: 

1) kierownika Biura Obsługi ·Transportu Międzynaro
dowego w Warszawie - w zakresie opłat za konce
sje i zezwolenia zagraniczne na przewóz rzeczy, 

2) polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym 
zrzeszające międzynarodowych przewoźników 

drogowych - w zakresie opłat za zezwolenia za
graniczne na przewóz rzeczy. 

2. Opłaty określone w rozdziałach 2-4 wnoszone 
są przed odbiorem koncesji lub zezwolenia. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 13. Za zezwolenie zagraniczne wydawane na 
1997 r. pobiera się opłaty określone w rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lu
tego 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
uprawnienie przewozowe w międzynarodowym trans
porcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia (Dz. U. 
Nr 11, poz. 54 i z 1997 r. Nr 57, poz. 360). 

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie określenia wysokości 
opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodo
wym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia 
(Dz. U. Nr 11, poz 54 i z 1997 r. Nr 57, poz. 360), z wyjąt
kiem rozdziału 2, który obowiązuje do dnia 31 grudnia 
1997 r. 

§ 15. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
12 grudnia 1997 r., z wyjątkiem rozdziału 3, który 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
E. Morawski 


