
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Jednostki uprawnione do pobierania op∏at
w transporcie drogowym otrzymujà prowizj´ od po-
branych op∏at w nast´pujàcej wysokoÊci:

1) za udzielenie licencji, zmian´ licencji, wydanie wypi-
su z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie
uprawnieƒ wynikajàcych z licencji oraz za wyra˝enie
zgody na wykonywanie uprawnieƒ wynikajàcych
z licencji w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym — Biuro Obs∏ugi Transportu Mi´dzynarodo-
wego w Warszawie — 4% pobranej op∏aty,

2) za wydanie zezwolenia zagranicznego na jedno-
krotny przewóz osób lub rzeczy:

a) Biuro Obs∏ugi Transportu Mi´dzynarodowego
w Warszawie — 4% pobranej op∏aty,

b) polskie organizacje o zasi´gu ogólnokrajowym
zrzeszajàce mi´dzynarodowych przewoêników
drogowych — 3% pobranej op∏aty,

3) za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrot-
ny przewóz osób lub rzeczy — Biuro Obs∏ugi
Transportu Mi´dzynarodowego w Warszawie —
4% pobranej op∏aty,

4) za pobranie op∏aty za przejazd po drogach krajo-
wych:

a) Biuro Obs∏ugi Transportu Mi´dzynarodowego —
4% pobranej op∏aty,

b) graniczne urz´dy celne i urz´dy celne wewnàtrz
kraju — 4% pobranej op∏aty,

c) przedsi´biorcy prowadzàcy stacje benzynowe,
polskie organizacje zrzeszajàce przewoêników
drogowych o zasi´gu ogólnokrajowym — 3%
pobranej op∏aty,

d) inna ni˝ wskazana pod lit. a)—c) jednostka
uprawniona do poboru op∏aty — 4% pobranej
op∏aty.

2. W przypadku wprowadzenia przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw transportu innych op∏at ni˝ okreÊlo-
ne w ust. 1 pkt 1—4, jednostki uprawnione do ich po-
boru otrzymujà prowizj´ w wysokoÊci 4% pobranej
op∏aty.

§ 2. Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie
do dnia dziesiàtego ka˝dego miesiàca odliczajà prowi-
zje nale˝ne od pobranych w poprzednim miesiàcu
op∏at.

§ 3. 1. Jednostki uprawnione do poboru op∏at sà
obowiàzane, z zastrze˝eniem ust. 2, do przekazywania
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Publicznych w termi-
nie do dnia pi´tnastego ka˝dego miesiàca, odnoszàce
si´ do miesiàca poprzedniego dane, dotyczàce:

1) liczby wydanych zezwoleƒ i kart op∏aty,

2) wysokoÊci pobranych op∏at,

3) wysokoÊci zwrotów z tytu∏u niewykorzystanej op∏a-
ty za przejazd po drogach krajowych za okres pó∏-
roczny i roczny,

4) wysokoÊci pobranych prowizji,

5) wysokoÊci Êrodków przekazanych na wyodr´bnio-
ny rachunek Êrodków specjalnych w Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych i terminowoÊci ich prze-
kazania.

2. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2
lit. b) i pkt 4 lit. b)—d) oraz ust. 2, obowiàzane sà rów-
nie˝ do przekazywania Dyrektorowi Biura Obs∏ugi
Transportu Mi´dzynarodowego, w terminie do dnia
pi´tnastego ka˝dego miesiàca, odnoszàce si´ do mie-
siàca poprzedniego dane, o których mowa w ust. 1.

3. Na ̋ àdanie Generalnego Dyrektora Dróg Publicz-
nych jednostki uprawnione do poboru op∏at obowiàza-
ne sà przekazywaç inne informacje zwiàzane z pobo-
rem op∏at lub prowizji.

4. Dyrektor Biura Obs∏ugi Transportu Mi´dzynaro-
dowego jest obowiàzany zawiadamiaç Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych o jednostkach, z którymi
zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 usta-
wy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. Nr 125, poz. 1371), w terminie 14 dni od dnia za-
warcia porozumienia.

5. Dyrektor Biura Obs∏ugi Transportu Mi´dzynaro-
dowego jest obowiàzany przekazywaç Generalnemu
Dyrektorowi Dróg Publicznych, w terminie do dnia
pi´tnastego ka˝dego miesiàca, odnoszàce si´ do mie-
siàca poprzedniego, dane dotyczàce liczby i rodzajów
kart op∏aty oraz liczby zezwoleƒ zagranicznych przeka-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie wysokoÊci stawek prowizji od op∏at pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej po-
bierania i rozliczania.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne od  stycznia 1996 r. mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie:

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

(sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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zanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a tak˝e
dane dotyczàce zwrotu dokumentów podlegajàcych
op∏atom.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w spra-
wie wysokoÊci prowizji od pobieranych op∏at w mi´-

dzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu
jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 39, poz. 398).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol


