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Dz.U. 1999 Nr 70 poz. 793 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

 

z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na 
budowę i eksploatacje odcinków autostrad płatnych. 

 

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 
(Dz.U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 
885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Wysokość opłaty za udzielenie koncesji na eksploatację autostrady A-4 na odcinku Katowice 
– Kraków, zwanej dalej „opłatą” ustala się w wysokości 5% przewidywanej wysokości 
kosztów przystosowania tego odcinka do pobierania opłaty za przejazd, określonych w 
ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym przez oferenta, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą. 

§ 2. 

Wysokość opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrady A-2 na 
odcinkach Świecko – Poznań, Poznań – Konin oraz Konin – Styków, a także na budowę i 
eksploatację autostrady A-1 na odcinku Gdańsk – Toruń ustala się w wysokości 0,5% 
przewidywanej wysokości kosztów budowy danego odcinka, określonych w ofercie złożonej 
w postępowaniu przetargowym przez oferenta, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 

§ 3. 

1. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, podany 
w zawiadomieniu o udzieleniu koncesji, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na wniosek strony zobowiązanej do uiszczenia opłaty dopuszczalne jest uiszczenie tej 
opłaty, w części nie przekraczającej 75% jej wysokości, przez złożenie przez 
koncesjonariusza, poręczonych przez banki zaakceptowane przez Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej, weksli na tę sumę, oprocentowaną według stopy rentowności 
trzynastotygodniowych bonów skarbowych do dnia płatności, z tym że najdłuższy termin 
płatności oznaczony na wekslach nie może być późniejszy niż data zawarcia umowy 
koncesyjnej. 

§ 4. 

1. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o udzieleniu 
koncesji, nie później niż przed jej odbiorem. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za zachowany, jeżeli nastąpi uznanie 
rachunku bankowego Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad lub złożenie Agencji 
Budowy i Eksploatacji Autostrad weksli wystawionych nie później niż w ostatnim dniu 
terminu, o którym mowa w ust. 1. 
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§ 5. 

Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w 
sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i 
eksploatację odcinków autostrad płatnych (Monitor Polski Nr 34, poz. 347 i Nr 80, poz. 719 
oraz z 1997 r. Nr 16, poz. 156). 

§ 6. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


