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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 27 kwietnia 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opiaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przed
siębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opiaty, trybu jej 

wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania. 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 2 sierpnia 
1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowe
go transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 
i z 1999 r. Nr 32, poz. 310) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W przypadku gdy krajowi przedsiębiorcy wyko
nujący międzynarodowy transport drogowy na teryto
rium Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej uiszczają 
opłaty wyższe od opłat pobieranych na podstawie od
rębnych przepisów od zagranicznych przedsiębiorców 
wykonujących międzynarodowy transport drogowy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zagraniczni 
przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport 
drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowany
mi na terytorium Republiki Białoruś i Federacji Rosyj
skiej obowiązani są na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej, na zasadzie wzajemności, do uiszczania opłaty 
stanowiącej wyrównanie różnicy pomiędzy tymi opła
tami, zwanej dalej "opłatą wyrównawczą". 

§ 2. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1, ustala 
się w następujący sposób: 

1) od pojazdów samochodowych zarejestrowanych 
w Republice Białoruś: 

a) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 10 ton - 240 zł, 

b) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 10 ton do 24 ton - 300 zł, 

c) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 24 ton - 414 zł, 

d) autobusu o liczbie miejsc siedzących do 12 
włącznie - 100 zł, 

e) autobusu o liczbie miejsc siedzących powyżej 12 
do 30 włącznie - 200 zł, 

f) autobusu o liczbie miejsc siedzących powyżej 30 
- 360 zł, 

2) od samochodów ciężarowych zarejestrowanych 
w Federacji Rosyjskiej - 240 zł. 

§ 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, uiszcza 
opłatę przy każdorazowym wjeździe na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej. 

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 2, pobierają gra
niczne urzędy celne. 

2. Graniczne urzędy celne wydają pokwitowania na 
drukach ścisłego zarachowania, stanowiące dowód 
uiszczenia opłaty. 

3. Pokwitowanie, o którym mowa w ust. 2, podlega 
ostemplowaniu przez graniczny urząd celny przy wy
jeździe pojazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
T. Syryjczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 27 kwietnia 1999 r. 

w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opiat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz spo
sobu jej pobierania i rozliczania. 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 
1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowe
go transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 
i z 1999 r. Nr 32, poz. 310) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Jednostki upoważnione na mocy odrębnych 
przepisów do pobierania opłat w międzynarodowym 

transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobra
nych opłat w następującej wysokości: 

1) za koncesję na wykonywanie międzynarodowego 
transportu drogowego, zmianę koncesji lub wtór
nik koncesji - Biuro Obsługi Transportu Międzyna
rodowego w Warszawie - 10% pobranej opłaty, 
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2) za zezwolenie zagraniczne na jednorazowy prze
wóz rzeczy: 

a) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego 
w Warszawie -10 zł, 

b) polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym 
zrzeszające międzynarodowych przewoźników 
drogowych - 5 zł, 

3) za zezwolenie zagraniczne na wielokrotny przewóz 
rzeczy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodo
wego w Warszawie - 6% pobranej opłaty, 

4) za przejazd po drogach krajowych wykorzystywa
nych w międzynarodowym transporcie drogo
wym: 

a) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego 
w Warszawie - 6% pobranej opłaty, 

b) graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz 
kraju - 4,5% pobranej opłaty, 

c) stacje benzynowe - 2% pobranej opłaty, 

d) polskie organizacje zrzeszające międzynarodo
wych przewoźników drogowych - 2% pobranej 
opłaty, 

5) z tytułu opłaty wyrównawczej w stosunku do zagra
nicznych przedsiębiorców - graniczne urzędy cel
ne - 6% pobranej opłaty. 

§ 2. Jednostki, o których mowa w § 1, odliczają na
leżne im prowizje od pobranej opłaty, a pozostałą część 
opłaty przekazują na wyodrębniony rachunek General
nej Dyrekcji Dróg Publicznych, w okresach nie dłuż
szych niż siedmiodniowe. 

§ 3. Jednostki, o których mowa w § 1 pkt 4 
lit. b)-d), obowiązane są przekazywać do Biura Obsłu
gi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, w ter
minie do dnia dziesiątego każdego miesiąca, odnoszą
ce się do miesiąca poprzedniego dane dotyczące: 

1) ilości wydanych zezwoleń zagranicznych i sprzeda
nych kart opłat, 

2) wielkości pobranych opłat i prowizji, 

3) przekazanych środków na wyodrębniony rachunek 
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. w spra
wie wysokości prowizji od pobieranych opłat w mię
dzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu 
jej pobierania i rozliczania (Oz. U. Nr 45, poz. 287). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
T. Syryjczyk 
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Szanowni Państwo 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejm ie informuje o możliwości zaprenumerowania na rok 1999 następujących wydawnictN: 

DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 520,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI" 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 100,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

MONITORA POLSKIEGO "B" - zawierającego ogłoszenia sprawozdań finansowych spółek akcyjnych i innych pod
miotów gospodarczych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 1200,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - zawierającego informacje 
prawne z zakresu problematyki resortu zdrowia 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 28,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA FINANSÓW 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 45,00 zł, 

BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Cena prenumeraty za II, III i IV kwartał wynosi 420,00 zł, 

PRZEGLĄDU LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady Legislacyjnej - zawierającego dokumenty i informacje o dzia
łalności Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artykuły i studia dotyczące problemów legislacji, źrQ
deł prawa, procedur i technik legislacyjnych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 115,00 zł. 

Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie wpła
ty na konto BPH S.A. I Oddział Warszawa nr 10601028-1717-30000-622001 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje PT Klientów, że rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawniczego nie bę
dzie uwzględniona. Wpłaty nie zawierające pełnego adresu płatnika oraz wpłaty poniżej ceny prenumeraty będą 
zwracane. 

Wszelkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

tel.: 694-67-50,694-67-52; fax: 694-64-77,694-62-06 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69!71, 02-903 Warszawa 

Reklarnacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69!71 , 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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