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Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216,
poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Drogi publiczne ze wzgl´dów funkcjonalno-
-technicznych dzielà si´ na klasy okreÊlone
w warunkach technicznych, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z póên. zm.2)), jakim powinny odpo-
wiadaç drogi publiczne i ich usytuowanie.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Drogi publiczne ze wzgl´du na ich dost´p-
noÊç dzielà si´ na:

1) drogi ogólnodost´pne,

2) drogi o ograniczonej dost´pnoÊci,
w tym autostrady i drogi ekspresowe.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) pas drogowy — wydzielony liniami
granicznymi grunt wraz z przestrzenià
nad i pod jego powierzchnià, w którym
sà zlokalizowane droga oraz obiekty
budowlane i urzàdzenia techniczne
zwiàzane z prowadzeniem, zabezpie-
czeniem i obs∏ugà ruchu, a tak˝e urzà-
dzenia zwiàzane z potrzebami zarzàdza-
nia drogà,

2) droga — budowl´ wraz z drogowymi
obiektami in˝ynierskimi, urzàdzeniami
oraz instalacjami, stanowiàcà ca∏oÊç
techniczno-u˝ytkowà, przeznaczonà do
prowadzenia ruchu drogowego, zloka-
lizowanà w pasie drogowym,

3) ulica — drog´ na terenie zabudowy lub
przeznaczonym do zabudowy zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w której cià-
gu mo˝e byç zlokalizowane torowisko
tramwajowe,

4) torowisko tramwajowe — cz´Êç ulicy
mi´dzy skrajnymi szynami wraz z ze-
wn´trznymi pasami bezpieczeƒstwa
o szerokoÊci 0,5 m ka˝dy, 

5) jezdnia — cz´Êç drogi przeznaczonà do
ruchu pojazdów,
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6) chodnik — cz´Êç drogi przeznaczonà do
ruchu pieszych,

7) korona drogi — jezdnie z poboczami,
pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, za-
tokami autobusowymi lub postojowy-
mi, a przy drogach dwujezdniowych —
równie˝ z pasem dzielàcym jezdnie,

8) zjazd — po∏àczenie drogi publicznej
z nieruchomoÊcià po∏o˝onà przy dro-
dze, stanowiàce bezpoÊrednie miejsce
dost´pu do drogi publicznej w rozu-
mieniu przepisów o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym,

9) skrzy˝owanie dróg publicznych: 

a) jednopoziomowe — przeci´cie si´
lub po∏àczenie dróg publicznych na
jednym poziomie, 

b) wielopoziomowe — krzy˝owanie si´
lub po∏àczenie dróg publicznych na
ró˝nych poziomach, zapewniajàce
pe∏nà lub cz´Êciowà mo˝liwoÊç wy-
boru kierunku jazdy (w´ze∏ drogo-
wy) lub krzy˝owanie si´ dróg na ró˝-
nych poziomach, uniemo˝liwiajàce
wybór kierunku jazdy (przejazd dro-
gowy),

10) droga ekspresowa — drog´ przezna-
czonà wy∏àcznie do ruchu pojazdów sa-
mochodowych:

a) wyposa˝onà w jednà lub dwie jezd-
nie,

b) posiadajàcà wielopoziomowe skrzy-
˝owania z przecinajàcymi jà innymi
drogami transportu làdowego
i wodnego, z dopuszczeniem wyjàt-
kowo jednopoziomowych skrzy˝o-
waƒ z drogami publicznymi,

c) wyposa˝onà w urzàdzenia obs∏ugi
podró˝nych, pojazdów i przesy∏ek,
przeznaczone wy∏àcznie dla u˝yt-
kowników drogi,

11) autostrada — drog´ przeznaczonà wy-
∏àcznie do ruchu pojazdów samocho-
dowych: 

a) wyposa˝onà przynajmniej w dwie
trwale rozdzielone jednokierunkowe
jezdnie, 

b) posiadajàcà wielopoziomowe skrzy-
˝owania z wszystkimi przecinajàcy-
mi jà drogami transportu làdowego
i wodnego,

c) wyposa˝onà w urzàdzenia obs∏ugi
podró˝nych, pojazdów i przesy∏ek,
przeznaczone wy∏àcznie dla u˝yt-
kowników autostrady,

12) drogowy obiekt in˝ynierski — obiekt
mostowy, tunel, przepust i konstrukcj´
oporowà,

13) obiekt mostowy — budowl´ przezna-
czonà do przeprowadzenia drogi, sa-
modzielnego ciàgu pieszego lub pie-
szo-rowerowego, szlaku w´drówek
zwierzàt dziko ˝yjàcych lub innego ro-
dzaju komunikacji nad przeszkodà tere-
nowà, w szczególnoÊci: most, wiadukt,
estakad´, k∏adk´,

14) tunel — budowl´ przeznaczonà do
przeprowadzenia drogi, samodzielnego
ciàgu pieszego lub pieszo-rowerowe-
go, szlaku w´drówek zwierzàt dziko ˝y-
jàcych lub innego rodzaju komunikacji
przez przeszkod´ terenowà lub pod nià,
w tym przejÊcie podziemne,

15) przepust — budowl´ o przekroju po-
przecznym zamkni´tym, przeznaczonà
do przeprowadzenia cieków, szlaków w´-
drówek zwierzàt dziko ˝yjàcych lub urzà-
dzeƒ technicznych przez nasyp drogi,

16) konstrukcja oporowa — budowl´ prze-
znaczonà do utrzymywania w stanie
statecznoÊci nasypu lub wykopu,

17) budowa drogi — wykonywanie po∏à-
czenia drogowego mi´dzy okreÊlonymi
miejscami lub miejscowoÊciami, a tak-
˝e jego odbudow´ i rozbudow´,

18) przebudowa drogi — wykonywanie ro-
bót, w których wyniku nast´puje pod-
wy˝szenie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych istniejàcej drogi,
niewymagajàcych zmiany granic pasa
drogowego,

19) remont drogi — wykonywanie robót
przywracajàcych pierwotny stan drogi,
tak˝e przy u˝yciu wyrobów budowla-
nych innych ni˝ u˝yte w stanie pierwot-
nym,

20) utrzymanie drogi — wykonywanie ro-
bót konserwacyjnych, porzàdkowych
i innych zmierzajàcych do zwi´kszenia
bezpieczeƒstwa i wygody ruchu, w tym
tak˝e odÊnie˝anie i zwalczanie ÊliskoÊci
zimowej,

21) ochrona drogi — dzia∏ania majàce na
celu niedopuszczenie do przedwcze-
snego zniszczenia drogi, obni˝enia kla-
sy drogi, ograniczenia jej funkcji, nie-
w∏aÊciwego jej u˝ytkowania oraz po-
gorszenia warunków bezpieczeƒstwa
ruchu, 

22) zieleƒ przydro˝na — roÊlinnoÊç umiesz-
czonà w pasie drogowym, majàcà na
celu w szczególnoÊci ochron´ u˝ytkow-
ników drogi przed oÊlepianiem przez
pojazdy nadje˝d˝ajàce z kierunku prze-
ciwnego, ochron´ drogi przed zawie-
waniem i zaÊnie˝aniem, ochron´ przy-
leg∏ego terenu przed nadmiernym ha-
∏asem, zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby,
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23) reklama — noÊnik informacji wizualnej
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz
z elementami konstrukcyjnymi i zamo-
cowaniami, umieszczony w polu widze-
nia u˝ytkowników drogi, nieb´dàcy
znakiem w rozumieniu przepisów
o znakach i sygna∏ach lub znakiem in-
formujàcym o obiektach u˝ytecznoÊci
publicznej ustawionym przez gmin´,

24) dost´pnoÊç drogi — cech´ charaktery-
zujàcà g´stoÊç po∏àczeƒ danej drogi
z innymi drogami przez skrzy˝owania
dróg oraz zakres dost´pu do drogi
przez zjazdy,

25) pojazd nienormatywny — pojazd lub
zespó∏ pojazdów, którego masa, naciski
osi lub wymiary wraz z ∏adunkiem lub
bez ∏adunku sà wi´ksze od dopuszczal-
nych, przewidzianych dla danej drogi.”;

4) art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4a. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sieç autostrad i dróg eks-
presowych, majàc na uwadze potrzeby
spo∏eczne i gospodarcze kraju w zakre-
sie rozwoju infrastruktury.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu w porozumieniu z Ministrem Obro-
ny Narodowej okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, wykaz dróg o znaczeniu obron-
nym. Zarzàdzenie to nie podlega og∏o-
szeniu.”;

5) w art. 5 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w po-
rozumieniu z ministrami w∏aÊciwymi do spraw
administracji publicznej, spraw wewn´trznych
oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´-
gni´ciu opinii w∏aÊciwych sejmików woje-
wództw, a w miastach na prawach powiatu —
opinii rad miast, w drodze rozporzàdzenia, za-
licza drogi do kategorii dróg krajowych, majàc
na uwadze kryteria zaliczenia okreÊlone
w ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu po za-
si´gni´ciu opinii w∏aÊciwych zarzàdów woje-
wództw, a w miastach na prawach powiatu —
w∏aÊciwych prezydentów miast, w drodze roz-
porzàdzenia, ustala przebieg istniejàcych dróg
krajowych, w celu zapewnienia ciàg∏oÊci dróg
krajowych.”;

6) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalenie przebiegu istniejàcych dróg woje-
wódzkich nast´puje w drodze uchwa∏y sejmiku
województwa, po zasi´gni´ciu opinii zarzàdów
powiatów, na obszarze których przebiega dro-
ga, a w miastach na prawach powiatu — opinii
prezydentów miast.”; 

7) w art. 6a ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Zaliczenie drogi do kategorii dróg powiato-
wych nast´puje w drodze uchwa∏y rady powia-

tu w porozumieniu z zarzàdem województwa,
po zasi´gni´ciu opinii wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) gmin, na obszarze których
przebiega droga, oraz zarzàdów sàsiednich po-
wiatów, a w miastach na prawach powiatu —
opinii prezydentów miast.

3. Ustalenie przebiegu istniejàcych dróg powia-
towych nast´puje w drodze uchwa∏y rady po-
wiatu, po zasi´gni´ciu opinii wójtów (burmi-
strzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze
których przebiega droga.”; 

8) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalenie przebiegu istniejàcych dróg gmin-
nych nast´puje w drodze uchwa∏y rady gmi-
ny.”;

9) dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Organy w∏aÊciwe w sprawach zalicze-
nia do kategorii i ustalenia przebiegu
dróg, przekazujàc propozycje zalicze-
nia do kategorii lub propozycje ustale-
nia przebiegu dróg, wyznaczajà termin
do przedstawienia opinii, o których
mowa w art. 5—7. Wyznaczony termin
zg∏aszania opinii nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 21 dni od dnia dor´czenia propozy-
cji do zaopiniowania.

2. Niez∏o˝enie opinii w przewidzianym
terminie uznaje si´ za akceptacj´ pro-
pozycji.”;

10) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Drogi niezaliczone do ˝adnej kategorii
dróg publicznych, w szczególnoÊci dro-
gi w osiedlach mieszkaniowych, dojaz-
dowe do gruntów rolnych i leÊnych, do-
jazdowe do obiektów u˝ytkowanych
przez przedsi´biorców, place przed
dworcami kolejowymi, autobusowymi
i portami oraz p´tle autobusowe, sà
drogami wewn´trznymi.

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie, ochrona i oznakowanie dróg we-
wn´trznych oraz zarzàdzanie nimi nale-
˝y do zarzàdcy terenu, na którym jest
zlokalizowana droga, a w przypadku je-
go braku — do w∏aÊciciela tego terenu.

3. Finansowanie zadaƒ, o których mowa
w ust. 2, nale˝y do zarzàdcy terenu, na
którym jest zlokalizowana droga,
a w przypadku jego braku — do w∏aÊci-
ciela tego terenu.

4. Oznakowanie po∏àczeƒ dróg wewn´trz-
nych z drogami publicznymi oraz utrzy-
manie urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa i orga-
nizacji ruchu, zwiàzanych z funkcjono-
waniem tych po∏àczeƒ, nale˝y do za-
rzàdcy drogi publicznej.”;

11) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zali-
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czyç drog´ nieb´dàcà drogà publicznà
w rozumieniu art. 1 do odpowiedniej ka-
tegorii, je˝eli droga ta:

1) jest niezb´dna do komunikacji pu-
blicznej,

2) spe∏nia kryteria w∏aÊciwe dla katego-
rii drogi wojewódzkiej, powiatowej
lub gminnej,

3) nie zosta∏a zaliczona przez organ w∏a-
Êciwy do zaliczenia do kategorii dróg
wojewódzkich w trybie art. 6 ust. 2,
powiatowych w trybie art. 6a ust. 2
lub gminnych w trybie art. 7 ust. 2.

2. Finansowanie w zakresie budowy, prze-
budowy, remontu, utrzymania i ochrony
dróg, o których mowa w ust. 1, nale˝y
do zarzàdcy drogi w∏aÊciwego dla kate-
gorii, do której droga zosta∏a zaliczona.”;

12) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Organem w∏aÊciwym do pozbawienia
drogi dotychczasowej kategorii jest or-
gan w∏aÊciwy do zaliczenia jej do od-
powiedniej kategorii.

2. Pozbawienia drogi jej kategorii doko-
nuje si´ w trybie w∏aÊciwym do zali-
czenia drogi do odpowiedniej katego-
rii.

3. Pozbawienie drogi dotychczasowej ka-
tegorii, z wyjàtkiem przypadku wy∏à-
czenia drogi z u˝ytkowania, jest mo˝li-
we jedynie w sytuacji jednoczesnego
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.
Pozbawienie i zaliczenie nie mo˝e byç
dokonane póêniej ni˝ do koƒca trzecie-
go kwarta∏u danego roku, z mocà od
dnia 1 stycznia roku nast´pnego.

4. Nowo wybudowany odcinek drogi zo-
staje zaliczony do kategorii drogi,
w której ciàgu le˝y.

5. Odcinek drogi zastàpiony nowo wybu-
dowanym odcinkiem drogi z chwilà
oddania go do u˝ytkowania zostaje po-
zbawiony dotychczasowej kategorii
i zaliczony do kategorii drogi gminnej.

6. Drogom publicznym, obiektom mosto-
wym i tunelom nadaje si´ numeracj´.

7. Numery drogom, po zaliczeniu ich do
kategorii dróg publicznych, nadajà od-
powiednio:

1) drogom krajowym i wojewódzkim
— Generalny Dyrektor Dróg Krajo-
wych i Autostrad,

2) drogom powiatowym i gminnym —
zarzàdy województw.

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad oraz zarzàdy województw
prowadzà rejestry numerów nadanych
drogom.

9. Jednolite numery inwentarzowe, zwa-
ne dalej „JNI”, obiektom mostowym
i tunelom nadaje, na podstawie zg∏o-
szeƒ zarzàdców dróg, Generalny Dy-
rektor Dróg Krajowych i Autostrad.

10. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad prowadzi rejestr JNI nada-
nych obiektom mostowym i tunelom.

11. Dla poszczególnych kategorii dróg
w∏aÊciwy zarzàdca drogi prowadzi ewi-
dencj´ dróg, obiektów mostowych, tu-
neli, przepustów i promów.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób numeracji oraz zakres, treÊç i spo-
sób prowadzenia ewidencji dróg pu-
blicznych, obiektów mostowych, tune-
li, przepustów i promów, a tak˝e treÊç
i sposób prowadzenia rejestrów nume-
rów nadanych drogom oraz rejestru
JNI nadanych obiektom mostowym
i tunelom, majàc na wzgl´dzie potrze-
by zarzàdzania drogami publicznymi
oraz gromadzenia danych o sieci tych
dróg, w ramach jednolitej metodyki
systemu referencyjnego.”;

13) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. Korzystajàcy z dróg publicznych sà
obowiàzani do ponoszenia op∏at za:

1) parkowanie pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych
w strefie p∏atnego parkowania, 

2) przejazdy po drogach publicznych
pojazdów nienormatywnych.

2. Korzystajàcy z dróg publicznych mogà
byç obowiàzani do ponoszenia op∏at
za:

1) przejazdy przez obiekty mostowe
i tunele zlokalizowane w ciàgach
dróg publicznych,

2) przeprawy promowe na drogach
publicznych.

3. Od op∏at, o których mowa w ust. 1 i 2,
sà zwolnione: 

1) pojazdy:

a) Policji, Inspekcji Transportu Dro-
gowego, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
jednostek ochrony przeciwpo˝a-
rowej, Stra˝y Granicznej, pogoto-
wia ratunkowego, S∏u˝by Wi´-
ziennej, S∏u˝by Celnej, 

b) zarzàdów dróg,

c) Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, a tak˝e si∏ zbrojnych
paƒstw obcych, je˝eli umowa
mi´dzynarodowa, której Rzeczpo-
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spolita Polska jest stronà, tak sta-
nowi,

d) wykorzystywane w ratownictwie
lub w przypadku kl´ski ˝ywio∏o-
wej,

2) autobusy szkolne przewo˝àce dzieci
do szko∏y.

4. Od op∏at, o których mowa w ust. 2
pkt 2, zwolnione sà:

1) ciàgniki rolnicze i inne maszyny rol-
nicze,

2) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie
przeznaczone do przewozu osób
niepe∏nosprawnych o obni˝onej
sprawnoÊci ruchowej lub pojazdy
zaopatrzone w kart´ parkingowà.

5. Korzystajàcy z drogi publicznej mo˝e
byç zwolniony z op∏at, o których mowa
w ust. 1 i 2, w przypadku wykonywania
przez niego przejazdów w ramach po-
mocy humanitarnej i medycznej.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5,
nast´puje w drodze decyzji administra-
cyjnej, wydanej przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw transportu, na wniosek
podmiotu wyst´pujàcego o takie zwol-
nienie.”;

14) art. 13b otrzymuje brzmienie:

„Art. 13b. 1. Op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 1
pkt 1, pobiera si´ za parkowanie po-
jazdów samochodowych w strefie
p∏atnego parkowania, w wyznaczo-
nym miejscu, w okreÊlone dni robo-
cze, w okreÊlonych godzinach lub ca-
∏odobowo.

2. Stref´ p∏atnego parkowania ustala
si´ na obszarach charakteryzujàcych
si´ znacznym deficytem miejsc po-
stojowych, je˝eli uzasadniajà to po-
trzeby organizacji ruchu, w celu
zwi´kszenia rotacji parkujàcych po-
jazdów samochodowych lub realiza-
cji lokalnej polityki transportowej,
w szczególnoÊci w celu ograniczenia
dost´pnoÊci tego obszaru dla pojaz-
dów samochodowych lub wprowa-
dzenia preferencji dla komunikacji
zbiorowej. 

3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek
wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta), zaopiniowany przez organy za-
rzàdzajàce drogami i ruchem na dro-
gach, mo˝e ustaliç stref´ p∏atnego
parkowania.

4. Rada gminy (rada miasta), ustalajàc
stref´ p∏atnego parkowania: 

1) ustala wysokoÊç stawek op∏aty,
o której mowa w art. 13 ust. 1
pkt 1, z tym ˝e op∏ata za pierwszà

godzin´ parkowania pojazdu sa-
mochodowego nie mo˝e przekra-
czaç 3 z∏,

2) mo˝e wprowadziç op∏aty abona-
mentowe lub zrycza∏towane oraz
zerowà stawk´ op∏aty dla niektó-
rych u˝ytkowników drogi, 

3) okreÊla sposób pobierania op∏aty,
o której mowa w art. 13 ust. 1
pkt 1.

5. Stawki op∏at, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogà byç zró˝-
nicowane w zale˝noÊci od miejsca
parkowania. Przy ustalaniu stawek
uwzgl´dnia si´ progresywne narasta-
nie op∏aty przez pierwsze trzy godzi-
ny parkowania, przy czym progresja
nie mo˝e przekraczaç powi´kszenia
stawki op∏aty o 20 % za kolejne godzi-
ny w stosunku do stawki za poprzed-
nià godzin´ parkowania. Stawka
op∏aty za czwartà godzin´ i za kolejne
godziny parkowania nie mo˝e prze-
kraczaç stawki op∏aty za pierwszà go-
dzin´ parkowania. 

6. Organ w∏aÊciwy do zarzàdzania ru-
chem na drogach w uzgodnieniu z za-
rzàdcà drogi:

1) wyznacza w strefie p∏atnego par-
kowania miejsca przeznaczone na
parkowanie, w tym miejsca prze-
znaczone na parkowanie oznako-
wanych pojazdów konstrukcyjnie
przeznaczonych do przewozu osób
niepe∏nosprawnych o obni˝onej
sprawnoÊci ruchowej lub pojaz-
dów zaopatrzonych w kart´ parkin-
gowà, 

2) mo˝e wyznaczaç w strefie p∏atne-
go parkowania zastrze˝one stano-
wiska postojowe (koperty) w celu
korzystania z nich na prawach wy-
∏àcznoÊci w okreÊlonych godzi-
nach lub ca∏odobowo.

7. Op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 1
pkt 1, pobiera zarzàd drogi, a w przy-
padku jego braku — zarzàdca drogi.”;

15) po art. 13b dodaje si´ art. 13c—13g w brzmieniu:

„Art. 13c. 1. Op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 1
pkt 2, pobiera si´ za:

1) jednorazowy przejazd w wyzna-
czonym czasie, po ustalonej trasie,
pojazdu nienormatywnego,

2) jednorazowy przejazd po drogach
krajowych, w wyznaczonym cza-
sie, pojazdu nienormatywnego,
który przekracza granic´ paƒstwa,

3) przejazdy pojazdu nienormatyw-
nego na podstawie zezwolenia wy-
danego na czas okreÊlony,
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4) przejazdy pojazdu nienormatyw-
nego na podstawie zezwolenia wy-
danego na czas nieokreÊlony.

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
ustala si´ jako iloczyn liczby kilome-
trów przejazdu pojazdu nienorma-
tywnego i stawki op∏aty za przekro-
czenie dopuszczalnej wielkoÊci para-
metru tego pojazdu, przewidzianej
w przepisach okreÊlajàcych warunki
techniczne pojazdów. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnej wielko-
Êci wi´cej ni˝ jednego parametru
op∏at´ ustala si´ za ka˝de przekrocze-
nie oddzielnie. Je˝eli przekroczenia
dopuszczalnych nacisków osi wyst´-
pujà na kilku osiach pojedynczych lub
sk∏adowych osi wielokrotnej pojazdu,
op∏at´ ustala si´ za ka˝de przekrocze-
nie oddzielnie.

3. Stawki op∏aty, o której mowa w ust. 1
pkt 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do usta-
wy.

4. Stawki op∏aty, o której mowa w ust. 1
pkt 2, wynoszà:

1) 150 z∏ — za przekroczenie dopusz-
czalnej d∏ugoÊci pojazdu nie wi´-
cej ni˝ o 2 m,

2) 150 z∏ — za przekroczenie dopusz-
czalnej szerokoÊci pojazdu nieprze-
kraczajàcej 3 m,

3) 450 z∏ — za przekroczenie dopusz-
czalnych wielkoÊci nacisków osi
pojedynczych lub sk∏adowych do
15 %.

5. Op∏at´, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
ustala si´ jako iloczyn liczby dni wa˝-
noÊci zezwolenia i stawki op∏aty
dziennej.

6. Stawka op∏aty dziennej, o której mo-
wa w ust. 5, wynosi:

1) 10 z∏ — za przekroczenie dopusz-
czalnej szerokoÊci pojazdu,

2) 5 z∏ — za ka˝dy rozpocz´ty 1 m po-
nad dopuszczalnà d∏ugoÊç pojazdu. 

7. Stawka op∏aty, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, wynosi 20 z∏.

8. Op∏at´, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
pobiera si´ przy wjeêdzie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Op∏at´, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
ustala i pobiera Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad lub upo-
wa˝niona przez niego paƒstwowa lub
samorzàdowa jednostka organizacyj-
na.

10. Op∏at´, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
ustala i pobiera naczelnik urz´du cel-
nego.

11. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 pkt 3
i 4, ustala i pobiera starosta.

12. Op∏aty, o których mowa w ust. 1,
ustala si´ przy udzielaniu zezwolenia
na przejazd pojazdu nienormatywne-
go, w drodze decyzji administracyj-
nej.

13. Termin uiszczenia op∏at, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wynosi
14 dni od dnia, w którym decyzja
ustalajàca wysokoÊç op∏aty sta∏a si´
ostateczna. 

14. Op∏ata, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
jest pobierana przed wydaniem ze-
zwolenia.

15. W przypadku odstàpienia od dokona-
nia przejazdu przed terminem okre-
Êlonym w zezwoleniu op∏ata, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, podlega zwroto-
wi. Zwrotu dokonuje organ, który po-
bra∏ op∏at´.

Art. 13d. 1. Op∏ata, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 1, mo˝e byç pobierana za prze-
jazd pojazdów przez obiekt mostowy
lub tunel, którego d∏ugoÊç jest wi´k-
sza ni˝ 400 m.

2. Przez d∏ugoÊç obiektu mostowego
lub tunelu, o której mowa w ust. 1,
nale˝y rozumieç d∏ugoÊç ca∏kowità
obiektu podanà w dokumentach ewi-
dencyjnych obiektu mostowego lub
tunelu, prowadzonych zgodnie
z przepisami w sprawie numeracji
i ewidencji dróg, obiektów mosto-
wych, tuneli i promów.

3. Ustala si´ nast´pujàce kategorie po-
jazdów w celu okreÊlania wysokoÊci
op∏aty, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 1: 

1) kategoria 1 — trójko∏owe lub czte-
roko∏owe pojazdy samochodowe
o masie w∏asnej nieprzekraczajà-
cej 550 kg, 

2) kategoria 2 — pojazdy samocho-
dowe o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t,
z wyjàtkiem autobusów, oraz ze-
spo∏y tych pojazdów, 

3) kategoria 3 — autobusy o dwóch
osiach, ciàgniki samochodowe bez
naczep, 

4) kategoria 4 — samochody ci´˝aro-
we o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej przekraczajàcej 3,5 t, autobusy
o trzech i wi´cej osiach, pojazdy
cz∏onowe o ca∏kowitej liczbie osi
do pi´ciu, 

5) kategoria 5 — zespo∏y pojazdów
sk∏adajàce si´ z samochodu ci´˝a-
rowego o dopuszczalnej masie ca∏-
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kowitej przekraczajàcej 3,5 t i przy-
czepy albo z autobusu i przyczepy
oraz pojazdy cz∏onowe o ca∏kowi-
tej liczbie osi powy˝ej pi´ciu, a tak-
˝e pojazdy specjalne. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu, w drodze rozporzàdzenia, mo-
˝e wprowadziç dla obiektów mosto-
wych zlokalizowanych w ciàgach
dróg, których zarzàdcà jest Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 1, i ustaliç wysokoÊç op∏aty, z tym
˝e jednorazowa op∏ata za przejazd
przez obiekt mostowy nie mo˝e prze-
kroczyç dla:

1) pojazdu kategorii 1 — 4 z∏,

2) pojazdu kategorii 2 — 5 z∏,

3) pojazdu kategorii 3 — 6 z∏,

4) pojazdu kategorii 4 — 8 z∏,

5) pojazdu kategorii 5 — 9 z∏. 

5. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego, w drodze uchwa∏y,
mo˝e wprowadziç dla obiektów mo-
stowych zlokalizowanych w ciàgach
dróg, których zarzàdcà jest jednostka
samorzàdu terytorialnego, op∏at´,
o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1,
i ustaliç wysokoÊç op∏aty, z tym ˝e
jednorazowa op∏ata za przejazd przez
obiekt mostowy nie mo˝e przekro-
czyç stawek okreÊlonych w ust. 4
pkt 1—5.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu, w drodze rozporzàdzenia, mo-
˝e wprowadziç dla tuneli zlokalizowa-
nych w ciàgach dróg, których zarzàd-
cà jest Generalny Dyrektor Dróg Kra-
jowych i Autostrad, op∏at´, o której
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustaliç
wysokoÊç op∏aty, z tym ˝e jednorazo-
wa op∏ata za przejazd przez tunel nie
mo˝e przekroczyç dla:

1) pojazdu kategorii 1 — 8 z∏,

2) pojazdu kategorii 2 — 10 z∏,

3) pojazdu kategorii 3 — 12 z∏,

4) pojazdu kategorii 4 — 15 z∏,

5) pojazdu kategorii 5 — 18 z∏.

7. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego, w drodze uchwa∏y,
mo˝e wprowadziç dla tuneli zlokalizo-
wanych w ciàgach dróg, których za-
rzàdcà jest jednostka samorzàdu tery-
torialnego, op∏at´, o której mowa
w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustaliç wyso-
koÊç op∏aty, z tym ˝e jednorazowa
op∏ata za przejazd przez tunel nie mo-
˝e przekroczyç stawek, o których mo-
wa w ust. 6 pkt 1—5.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu wprowadzajàc op∏at´, o której
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, w drodze
rozporzàdzenia:

1) mo˝e wprowadziç op∏aty abona-
mentowe lub zrycza∏towanà oraz
zerowà stawk´ op∏aty dla niektó-
rych u˝ytkowników drogi,

2) okreÊla sposób og∏aszania wyso-
koÊci tej op∏aty,

3) okreÊla sposób pobierania tej
op∏aty

— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci po-
trzeby u˝ytkowników w zakresie cz´-
stotliwoÊci korzystania z obiektów
mostowych i tuneli, zmniejszenie
skutków finansowych wprowadzenia
op∏aty dla mieszkaƒców, dost´pnoÊç
informacji o wysokoÊci op∏at oraz
koszt poboru tej op∏aty.

9. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego wprowadzajàc
op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 1, w drodze uchwa∏y:

1) mo˝e wprowadziç op∏aty abona-
mentowe lub zrycza∏towanà oraz
zerowà stawk´ op∏aty dla niektó-
rych u˝ytkowników drogi,

2) okreÊla sposób og∏aszania wyso-
koÊci tej op∏aty,

3) okreÊla sposób pobierania tej
op∏aty.

10. Op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 1, pobiera zarzàd drogi, a w przy-
padku jego braku — zarzàdca drogi.

Art. 13e. 1. Op∏ata, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 2, mo˝e byç pobierana za przewóz
promem osób, zwierzàt, baga˝u lub
pojazdów.

2. Nie pobiera si´ op∏aty za przewóz
osób od kierowcy przewo˝onego po-
jazdu. 

3. Nie pobiera si´ op∏aty za przewóz
zwierz´cia przewo˝onego jako baga˝
r´czny. 

4. Nie pobiera si´ op∏aty za przewóz ba-
ga˝u od osoby przewo˝àcej baga˝
r´czny, którego masa nie przekracza
20 kg na osob´. 

5. Ustala si´ nast´pujàce kategorie po-
jazdów w celu okreÊlania wysokoÊci
op∏aty, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 2: 

1) kategoria 1 — trójko∏owe lub czte-
roko∏owe pojazdy samochodowe
o masie w∏asnej nieprzekraczajà-
cej 550 kg, motorowery i motocy-
kle, 
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2) kategoria 2 — pojazdy samocho-
dowe o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t,
z wyjàtkiem autobusów, oraz ze-
spo∏y tych pojazdów, a tak˝e pojaz-
dy zaprz´gowe,

3) kategoria 3 — autobusy o dwóch
osiach, ciàgniki samochodowe bez
naczep, 

4) kategoria 4 — samochody ci´˝aro-
we o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej przekraczajàcej 3,5 t, autobusy
o trzech i wi´cej osiach, pojazdy
cz∏onowe o ca∏kowitej liczbie osi
do pi´ciu, 

5) kategoria 5 — zespo∏y pojazdów
sk∏adajàce si´ z samochodu ci´˝a-
rowego o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej przekraczajàcej 3,5 t i przy-
czepy albo z autobusu i przyczepy
oraz pojazdy cz∏onowe o ca∏kowi-
tej liczbie osi powy˝ej pi´ciu, a tak-
˝e pojazdy specjalne. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu, w drodze rozporzàdzenia, mo-
˝e wprowadziç dla przepraw promo-
wych zlokalizowanych w ciàgach
dróg, których zarzàdcà jest Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 2, i ustaliç wysokoÊç op∏aty, z tym
˝e jednorazowa op∏ata za przewóz
promem nie mo˝e przekroczyç dla:
1) jednej osoby — 3 z∏,
2) jednego zwierz´cia — 3 z∏,
3) jednej sztuki baga˝u — 5 z∏,
4) pojazdu:

a) kategorii 1 — 8 z∏,
b) kategorii 2 — 10 z∏,
c) kategorii 3 — 12 z∏,
d) kategorii 4 — 15 z∏,
e) kategorii 5 — 18 z∏.

7. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego, w drodze uchwa∏y,
mo˝e wprowadziç dla przepraw pro-
mowych zlokalizowanych w ciàgach
dróg, których zarzàdcà jest jednostka
samorzàdu terytorialnego, op∏at´,
o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2,
i ustaliç wysokoÊç op∏aty, z tym ˝e
jednorazowa op∏ata za przewóz pro-
mem nie mo˝e przekroczyç stawek,
o których mowa w ust. 6 pkt 1—4. 

8. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu wprowadzajàc op∏at´, o której
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, w drodze
rozporzàdzenia:

1) mo˝e wprowadziç op∏aty abona-
mentowe lub zrycza∏towanà oraz
zerowà stawk´ op∏aty dla niektó-
rych u˝ytkowników drogi,

2) okreÊla sposób og∏aszania wyso-
koÊci tej op∏aty,

3) okreÊla sposób pobierania tej
op∏aty

— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci po-
trzeby u˝ytkowników w zakresie cz´-
stotliwoÊci korzystania z przepraw
promowych, zmniejszenie skutków
finansowych wprowadzenia op∏aty
dla mieszkaƒców, dost´pnoÊç infor-
macji o wysokoÊci op∏at oraz koszt
poboru tej op∏aty.

9. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego wprowadzajàc
op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 2, w drodze uchwa∏y: 

1) mo˝e wprowadziç op∏aty abona-
mentowe lub zrycza∏towanà oraz
zerowà stawk´ op∏aty dla niektó-
rych u˝ytkowników drogi,

2) okreÊla sposób og∏aszania wyso-
koÊci tej op∏aty,

3) okreÊla sposób pobierania tej
op∏aty.

10. Op∏at´, o której mowa w art. 13 ust. 2
pkt 2, pobiera zarzàd drogi, w której
ciàgu jest zlokalizowana przeprawa
promowa, a w przypadku jego braku
zarzàdca drogi.

Art. 13f. 1. Za nieuiszczenie op∏at, o których mo-
wa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera si´
op∏at´ dodatkowà.

2. Rada gminy (rada miasta) okreÊla
wysokoÊç op∏aty dodatkowej, o której
mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobie-
rania. WysokoÊç op∏aty dodatkowej
nie mo˝e przekroczyç 50 z∏.

3. Op∏at´ dodatkowà, o której mowa
w ust. 1, pobiera zarzàd drogi,
a w przypadku jego braku zarzàdca
drogi.

Art. 13g. 1. Za przejazd po drogach publicznych
pojazdów nienormatywnych bez ze-
zwolenia okreÊlonego przepisami
o ruchu drogowym lub niezgodnie
z warunkami podanymi w zezwoleniu
wymierza si´ kar´ pieni´˝nà, w dro-
dze decyzji administracyjnej.

2. WysokoÊç kar pieni´˝nych, o których
mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 2
do ustawy.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nada-
je si´ rygor natychmiastowej wyko-
nalnoÊci, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Dokonujàcy przejazdu pojazdem 
nienormatywnym zarejestrowanym
w kraju uiszcza wymierzonà kar´ pie-
ni´˝nà w terminie 21 dni od dnia jej
wymierzenia oraz jest obowiàzany do
niezw∏ocznego przekazania dowodu
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uiszczenia kary pieni´˝nej organowi,
który jà wymierzy∏.

5. Kar´ pieni´˝nà uiszcza si´ w formie
bezgotówkowej za pomocà przekazu
na w∏aÊciwy rachunek bankowy lub
za pomocà karty p∏atniczej, z tym ˝e
w przypadku przedsi´biorców zagra-
nicznych mo˝liwe jest uiszczenie kary
pieni´˝nej w formie gotówkowej bez-
poÊrednio organowi, który jà wymie-
rzy∏.

6. W przypadku uiszczenia kary pieni´˝-
nej w formie gotówkowej organ wy-
daje pokwitowanie na druku Êcis∏ego
zarachowania, stanowiàce dowód
uiszczenia tej kary.

7. Koszty zwiàzane z uiszczeniem kary
pieni´˝nej poprzez przekazanie jej na
rachunek bankowy, a w przypadku
uiszczenia kary pieni´˝nej za pomocà
karty p∏atniczej — koszty zwiàzane
z autoryzacjà transakcji i przekazem
Êrodków na w∏aÊciwy rachunek ban-
kowy — pokrywa wp∏acajàcy.

8. W przypadku uwzgl´dnienia odwo∏a-
nia uiszczona kara pieni´˝na podlega
zwrotowi z rachunku Êrodka specjal-
nego, o którym mowa w art. 40a
ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
uchylenia decyzji wymierzajàcej kar´.

9. Do czasu uiszczenia kary pieni´˝nej
przez przedsi´biorc´ zagranicznego
pojazd kieruje si´ lub usuwa na jego
koszt na najbli˝szy parking strze˝ony.

10. W zakresie post´powania w zwiàzku
z usuwaniem pojazdu stosuje si´ od-
powiednio przepisy o ruchu drogo-
wym.

11. Zwrot pojazdu z parkingu nast´puje
po ustaniu przyczyny skierowania po-
jazdu na parking i przedstawieniu
przez kontrolowanego organowi, któ-
ry wymierzy∏ kar´, dowodu uiszcze-
nia kary pieni´˝nej.

12. Je˝eli kara pieni´˝na nie zostanie
uiszczona lub pojazd nie zostanie
odebrany z parkingu w ciàgu 30 dni
od dnia wymierzenia kary pieni´˝nej,
stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u II rozdzia∏u 6 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên.
zm.3)) dotyczàce egzekucji nale˝noÊci
pieni´˝nych z ruchomoÊci.”;

16) uchyla si´ art. 15;

17) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Budowa lub przebudowa dróg publicz-
nych spowodowana inwestycjà nie-
drogowà nale˝y do inwestora tego
przedsi´wzi´cia.

2. Szczegó∏owe warunki budowy lub
przebudowy dróg, o których mowa
w ust. 1, okreÊla umowa mi´dzy za-
rzàdcà drogi a inwestorem inwestycji
niedrogowej.”;

18) w art. 17 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydawanie przepisów techniczno-budowla-
nych i eksploatacyjnych dotyczàcych dróg
i drogowych obiektów in˝ynierskich,”, 

b) uchyla si´ pkt 5;

19) w art. 18 w ust. 2:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) gromadzenie danych i sporzàdzanie infor-
macji o sieci dróg publicznych,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydawanie zezwoleƒ na jednorazowy prze-
jazd w okreÊlonym czasie i po ustalonej tra-
sie pojazdów nienormatywnych,”,

c) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) ochrona zabytków drogownictwa,”;

20) w art. 18a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb sporzàdzania in-
formacji oraz gromadzenia i udost´pniania da-
nych o sieci dróg publicznych, obiektach mo-
stowych, tunelach oraz promach, uwzgl´dnia-
jàc potrzeb´ zapewnienia ich jednolitoÊci
i kompletnoÊci.”;

21) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ administracji rzàdowej lub jednostki
samorzàdu terytorialnego, do którego w∏a-
ÊciwoÊci nale˝à sprawy z zakresu planowa-
nia, budowy, przebudowy, remontu, utrzy-
mania i ochrony dróg, jest zarzàdcà drogi.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarzàdzanie drogami publicznymi mo˝e byç
przekazywane mi´dzy zarzàdcami w trybie
porozumienia, regulujàcego w szczególno-
Êci wzajemne rozliczenia finansowe.”;

22) w art. 20: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie projektów planów rozwoju
sieci drogowej oraz bie˝àce informowanie
o tych planach organów w∏aÊciwych do
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sporzàdzania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywanie projektów planów finanso-
wania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych
obiektów in˝ynierskich,”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników,
drogowych obiektów in˝ynierskich, urzà-
dzeƒ zabezpieczajàcych ruch i innych urzà-
dzeƒ zwiàzanych z drogà,”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mo-
stowych, tuneli, przepustów i promów oraz
udost´pnianie ich na ˝àdanie uprawnionym
organom,”,

e) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) sporzàdzanie informacji o drogach publicz-
nych oraz przekazywanie ich Generalnemu
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,”,

f)  pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przeprowadzanie okresowych kontroli sta-
nu dróg i drogowych obiektów in˝ynier-
skich oraz przepraw promowych, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem ich wp∏ywu na
stan bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,”,

g) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wprowadzanie ograniczeƒ lub zamykanie
dróg i drogowych obiektów in˝ynierskich
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów dro-
gami ró˝nej kategorii, gdy wyst´puje bez-
poÊrednie zagro˝enie bezpieczeƒstwa
osób lub mienia,”,

h) pkt 16 i 17 otrzymujà brzmienie:

„16) utrzymywanie zieleni przydro˝nej, w tym
sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

17) nabywanie nieruchomoÊci pod pasy dro-
gowe dróg publicznych i gospodarowanie
nimi w ramach posiadanego prawa do
tych nieruchomoÊci,”,

i) po pkt 17 dodaje si´ pkt 18 w brzmieniu:

„18) nabywanie nieruchomoÊci innych ni˝ wy-
mienione w pkt 17 na potrzeby zarzàdzania
drogami i gospodarowanie nimi w ramach
posiadanego do nich prawa.”;

23) w art. 21 ust. 1—2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zarzàdca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2
pkt 2—4 i ust. 5, mo˝e wykonywaç swoje obo-
wiàzki przy pomocy jednostki organizacyjnej
b´dàcej zarzàdem drogi, utworzonej odpo-
wiednio przez sejmik województwa, rad´ po-
wiatu lub rad´ gminy. Je˝eli jednostka taka nie
zosta∏a utworzona, zadania zarzàdu drogi wy-
konuje zarzàdca.

1a. Zarzàdca drogi mo˝e upowa˝niç pracowników
odpowiednio: urz´du marsza∏kowskiego, sta-
rostwa, urz´du miasta lub gminy albo pracow-
ników jednostki organizacyjnej b´dàcej zarzà-
dem drogi, do za∏atwiania spraw w jego imie-
niu, w ustalonym zakresie, a w szczególnoÊci
do wydawania decyzji administracyjnych.

2. Zarzàdy dróg majà prawo do:

1) wst´pu na grunty przyleg∏e do pasa drogo-
wego, je˝eli jest to niezb´dne do wykony-
wania czynnoÊci zwiàzanych z utrzymaniem
i ochronà dróg,

2) urzàdzania czasowego przejazdu przez
grunty przyleg∏e do pasa drogowego w ra-
zie przerwy w komunikacji na drodze,

3) ustawiania na gruntach przyleg∏ych do pasa
drogowego zas∏on przeciwÊnie˝nych.”;

24) w art. 22 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Grunty, o których mowa w ust. 1, zarzàd drogi
mo˝e oddawaç w najem, dzier˝aw´ albo je
u˝yczaç, w drodze umowy, na cele zwiàzane
z potrzebami zarzàdzania drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego, a tak˝e na cele zwià-
zane z potrzebami obs∏ugi u˝ytkowników ru-
chu. Zarzàd drogi mo˝e pobieraç z tytu∏u naj-
mu lub dzier˝awy op∏aty w wysokoÊci ustalo-
nej w umowie. Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3
i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z póên. zm.4)) nie sto-
suje si´.

3. W przypadku nabywania gruntów przeznaczo-
nych pod pas drogowy zarzàd drogi mo˝e wy-
stàpiç z wnioskiem o dokonanie podzia∏u lub
scalenia i podzia∏u nieruchomoÊci, zgodnie
z przepisami o gospodarce nieruchomoÊciami
lub przepisami o scalaniu gruntów.”;

25) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie i ochrona skrzy˝owaƒ dróg ró˝-
nej kategorii, wraz z drogowymi obiek-
tami in˝ynierskimi w pasie drogowym
oraz urzàdzeniami bezpieczeƒstwa
i organizacji ruchu, zwiàzanymi z funk-
cjonowaniem tego skrzy˝owania, nale-
˝y do zarzàdcy drogi w∏aÊciwego dla
drogi wy˝szej kategorii.

2. Koszt budowy lub przebudowy skrzy-
˝owania, o którym mowa w ust. 1,
wraz z koniecznymi drogowymi obiek-
tami in˝ynierskimi w pasie drogowym
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oraz urzàdzeniami bezpieczeƒstwa i or-
ganizacji ruchu, zwiàzanymi z funkcjo-
nowaniem tego skrzy˝owania, ponosi
zarzàdca drogi, który wystàpi∏ z inicja-
tywà budowy lub przebudowy takiego
skrzy˝owania.

3. Budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie i ochrona skrzy˝owania auto-
strady lub drogi ekspresowej z innymi
drogami publicznymi, wraz z drogowy-
mi obiektami in˝ynierskimi w pasie
drogowym oraz urzàdzeniami bezpie-
czeƒstwa i organizacji ruchu, zwiàza-
nymi z funkcjonowaniem tego skrzy˝o-
wania, nale˝y do zarzàdcy autostrady
lub drogi ekspresowej.

4. Koszt budowy lub przebudowy skrzy-
˝owania, o którym mowa w ust. 3,
wraz z koniecznymi drogowymi obiek-
tami in˝ynierskimi w pasie drogowym
oraz urzàdzeniami bezpieczeƒstwa i or-
ganizacji ruchu, zwiàzanymi z funkcjo-
nowaniem tego skrzy˝owania, ponosi
zarzàdca drogi, który wystàpi∏ z inicja-
tywà budowy lub przebudowy takiego
skrzy˝owania.”;

26) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Budowa, przebudowa, remont, utrzyma-
nie i ochrona budowli brzegowych prze-
praw promowych zlokalizowanych w cià-
gu drogi wraz z urzàdzeniami i instalacja-
mi oraz jednostkami przeprawowymi
(promami) nale˝y do zarzàdcy tej drogi.”;

27) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie
i ochrona skrzy˝owaƒ dróg z liniami kolejowy-
mi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urzàdze-
niami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi,
jak równie˝ nawierzchnià drogowà w obszarze
mi´dzy rogatkami, a w przypadku ich braku —
w odleg∏oÊci 4 m od skrajnych szyn, nale˝y do
zarzàdu kolei.”;

28) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie i ochrona torowiska tramwajo-
wego umieszczonego w pasie drogo-
wym nale˝y do podmiotu zarzàdzajà-
cego torowiskiem tramwajowym.

2. Podmiot zarzàdzajàcy torowiskiem
tramwajowym, o którym mowa
w ust. 1, uzgadnia z zarzàdcà drogi
warunki wykonania robót na terenie
tego torowiska.”;

29) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu nale˝y:

1) w przypadku budowy lub przebudo-
wy drogi, je˝eli powoduje to zmian´
dost´pnoÊci drogi — do zarzàdcy
drogi, 

2) w pozosta∏ych przypadkach — do
w∏aÊciciela lub u˝ytkownika nieru-
chomoÊci przyleg∏ych do drogi, po
uzyskaniu, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, zezwolenia zarzàdcy dro-
gi na lokalizacj´ zjazdu.

2. Zezwolenie na lokalizacj´ zjazdu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje si´
na czas nieokreÊlony. W zezwoleniu
okreÊla si´ miejsce lokalizacji zjazdu
i jego parametry techniczne. 

3. Ze wzgl´du na wymogi wynikajàce
z warunków technicznych dróg pu-
blicznych zarzàdca drogi mo˝e odmó-
wiç wydania zezwolenia albo wydaç
zezwolenie na lokalizacj´ zjazdu na
czas okreÊlony.

4. Zezwolenie na lokalizacj´ zjazdu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, wygasa, je˝e-
li w ciàgu 3 lat od jego wydania zjazd
nie zosta∏ wybudowany.”; 

30) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Za wybudowanie lub przebudow´
zjazdu:

1) bez zezwolenia zarzàdcy drogi,

2) o powierzchni wi´kszej ni˝ okreÊlo-
na w zezwoleniu zarzàdcy drogi

— zarzàdca drogi wymierza, w dro-
dze decyzji administracyjnej, kar´
pieni´˝nà w wysokoÊci 10-krotnoÊci
op∏aty ustalanej zgodnie z art. 40
ust. 4.

2. Kar´, o której mowa w ust. 1, zarzàd-
ca drogi wymierza równie˝ za u˝ytko-
wanie zjazdu po terminie okreÊlonym
w zezwoleniu zarzàdcy drogi.

3. Termin p∏atnoÊci kary, o której mowa
w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalajàca jej wyso-
koÊç sta∏a si´ ostateczna.”;

31) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, ∏àcznie ze znaj-
dujàcymi si´ pod nimi przepustami, nale-
˝y do w∏aÊcicieli lub u˝ytkowników grun-
tów przyleg∏ych do drogi.”;

32) uchyla si´ art. 31;

33) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. W przypadku gdy budowa lub przebu-
dowa drogi w miejscu jej przeci´cia si´
z innà drogà transportu làdowego —
z wyjàtkiem skrzy˝owania z linià kole-
jowà w poziomie szyn, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 — wodnego, koryta-
rzem powietrznym w strefie lotniska
lub urzàdzeniem typu liniowego
(w szczególnoÊci linià energetycznà
lub telekomunikacyjnà, rurociàgiem,
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taÊmociàgiem) powoduje naruszenie
tych obiektów lub urzàdzeƒ albo ko-
niecznoÊç zmian dotychczasowego ich
stanu, przywrócenie poprzedniego sta-
nu lub dokonanie zmiany nale˝y do za-
rzàdcy drogi, z zastrze˝eniem ust. 2—4.

2. Koszty przy∏àczy do urzàdzeƒ linio-
wych w granicach pasa drogowego,
z zastrze˝eniem ust. 4, pokrywa w ca∏o-
Êci zarzàdca drogi, a poza tymi grani-
cami w∏aÊciciel lub u˝ytkownik urzà-
dzeƒ.

3. Koszty prze∏o˝enia urzàdzeƒ liniowych
w pasie drogowym, wynikajàce z naru-
szenia lub koniecznoÊci zmian stanu
dotychczasowego urzàdzenia liniowe-
go, w wysokoÊci odpowiadajàcej war-
toÊci tych urzàdzeƒ i przy zachowaniu
dotychczasowych w∏aÊciwoÊci u˝ytko-
wych i parametrów technicznych, z za-
strze˝eniem ust. 4, pokrywa zarzàdca
drogi.

4. Je˝eli w wyniku uzgodnieƒ zarzàdcy
drogi z zainteresowanà stronà zostanà
wprowadzone ulepszenia urzàdzeƒ,
koszty tych ulepszeƒ pokrywa odpo-
wiednio ich w∏aÊciciel lub u˝ytkownik.

5. Przekazanie przez zarzàdc´ drogi urzà-
dzeƒ, o których mowa w ust. 2—4, wy-
konanych w pasie drogowym, osobie
uprawnionej nast´puje nieodp∏atnie,
na podstawie protoko∏u zdawczo-od-
biorczego.”;

34) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Wykonanie skrzy˝owaƒ nowo budowa-
nych lub przebudowywanych obiektów,
o których mowa w art. 32 ust. 1, oraz linii
kolejowych, powodujàce naruszenie sta-
nu istniejàcej drogi lub koniecznoÊç do-
konania zmian elementów drogi, nale˝y
do inwestora zlecajàcego budow´ lub
przebudow´ tych obiektów.”;

35) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. Zarzàdca drogi sporzàdza i weryfikuje
okresowo plany rozwoju sieci drogo-
wej i przekazuje je, niezw∏ocznie po
sporzàdzeniu, organom w∏aÊciwym
w sprawie sporzàdzania planu zago-
spodarowania przestrzennego.

2. W planach zagospodarowania prze-
strzennego województwa i miejsco-
wych planach zagospodarowania prze-
strzennego przeznacza si´ pod przy-
sz∏à budow´ dróg pas terenu o szero-
koÊci uwzgl´dniajàcej ochron´ u˝yt-
kowników dróg i terenu przyleg∏ego
przed wzajemnym niekorzystnym od-
dzia∏ywaniem.

3. Zmian´ zagospodarowania terenu
przyleg∏ego do pasa drogowego,

w szczególnoÊci polegajàcà na budo-
wie obiektu budowlanego lub wykona-
niu innych robót budowlanych, a tak˝e
zmian´ sposobu u˝ytkowania obiektu
budowlanego lub jego cz´Êci, zarzàdca
drogi uzgadnia w zakresie mo˝liwoÊci
w∏àczenia do drogi ruchu drogowego
spowodowanego tà zmianà.

4. W pasie terenu, o którym mowa
w ust. 2, mogà byç wznoszone tylko
tymczasowe obiekty budowlane oraz
urzàdzenia budowlane zwiàzane
z obiektami budowlanymi. Ich usuni´-
cie w wypadku budowy drogi nast´pu-
je na koszt w∏aÊciciela, bez odszkodo-
wania.

5. NieruchomoÊci po∏o˝one w pasie,
o którym mowa w ust. 2, stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, przezna-
czone pod przysz∏à budow´ drogi, nie
mogà byç zbyte bez zgody w∏aÊciwego
zarzàdcy drogi.”;

36) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. W przypadku zaj´cia pasa drogowego
bez zezwolenia zarzàdcy drogi lub nie-
zgodnie z warunkami podanymi w tym
zezwoleniu w∏aÊciwy zarzàdca drogi
orzeka, w drodze decyzji administracyj-
nej, o jego przywróceniu do stanu po-
przedniego. Przepisu tego nie stosuje si´
w przypadku zaj´cia pasa drogowego
bez zezwolenia zarzàdcy drogi lub nie-
zgodnie z warunkami podanymi w tym
zezwoleniu, wymagajàcego podj´cia
przez w∏aÊciwy organ nadzoru budowla-
nego decyzji o rozbiórce obiektu budow-
lanego.”;

37) uchyla si´ art. 37;

38) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Istniejàce w pasie drogowym obiekty
budowlane i urzàdzenia niezwiàzane
z gospodarkà drogowà lub obs∏ugà ru-
chu, które nie powodujà zagro˝enia
i utrudnieƒ ruchu drogowego i nie za-
k∏ócajà wykonywania zadaƒ zarzàdu
drogi, mogà pozostaç w dotychczaso-
wym stanie.

2. Przebudowa lub remont obiektów bu-
dowlanych i urzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 1, nale˝y do ich w∏aÊciciela i wy-
maga zgody zarzàdcy drogi.”;

39) w art. 39: 

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) lokalizacji obiektów budowlanych,
umieszczania urzàdzeƒ, przedmiotów
i materia∏ów niezwiàzanych z potrzebami
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zarzàdzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego,”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poruszania si´ po drogach pojazdów nie-
normatywnych,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) umieszczania reklam poza obszarami za-
budowanymi, z wyjàtkiem parkingów,”, 

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rozniecania ognisk w pobli˝u drogo-
wych obiektów in˝ynierskich i przepraw
promowych oraz przeje˝d˝ania przez nie
z otwartym ogniem,”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektów
budowlanych lub urzàdzeƒ niezwiàzanych
z potrzebami zarzàdzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego mo˝e nastàpiç
wy∏àcznie za zezwoleniem w∏aÊciwego za-
rzàdcy drogi, z zastrze˝eniem ust. 7, wyda-
wanym w drodze decyzji administracyjnej,
zgodnie z art. 40.”, 

d) dodaje si´ ust. 5—8 w brzmieniu:

„5. Je˝eli budowa, przebudowa lub remont dro-
gi wymaga prze∏o˝enia urzàdzenia lub
obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego
prze∏o˝enia ponosi:

1) zarzàdca drogi — w przypadku gdy okres
umieszczenia urzàdzenia lub obiektu
w pasie drogowym jest krótszy lub równy
4 lata, liczàc od dnia wydania zezwolenia
przez zarzàdc´ drogi, pod warunkiem za-
chowania dotychczasowych w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowych oraz parametrów technicz-
nych urzàdzenia lub obiektu,

2) w∏aÊciciel urzàdzenia lub obiektu —
w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzàdzenia lub
obiektu w pasie drogowym jest d∏u˝szy
ni˝ 4 lata, liczàc od dnia wydania ze-
zwolenia przez zarzàdc´ drogi, 

b) na ˝àdanie w∏aÊciciela wprowadzono
ulepszenia w urzàdzeniu lub obiekcie.

6. Zarzàdca drogi w trakcie budowy lub prze-
budowy drogi mo˝e zlokalizowaç w pasie
drogowym kana∏ technologiczny, s∏u˝àcy
umieszczeniu podziemnych urzàdzeƒ infra-
struktury technicznej niezwiàzanej z potrze-
bami zarzàdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w szczególnoÊci linii te-
lekomunikacyjnych. 

7. Zarzàdca drogi udost´pnia, w drodze umo-
wy dzier˝awy lub najmu, kana∏y technolo-
giczne, o których mowa w ust. 6, zaintereso-
wanym podmiotom wybranym w drodze
przetargu, z zachowaniem przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Za-
rzàdca drogi pobiera z tego tytu∏u op∏aty
w wysokoÊci ustalonej w umowie. 

8. Wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z zarzàdza-
niem kana∏ami technologicznymi, o których
mowa w ust. 6, zarzàdca drogi mo˝e powie-
rzyç, w drodze umowy, podmiotowi wy∏o-
nionemu w drodze przetargu, z zachowa-
niem przepisów o zamówieniach publicz-
nych.”;

40) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Zaj´cie pasa drogowego na cele nie-
zwiàzane z budowà, przebudowà, re-
montem, utrzymaniem i ochronà dróg
wymaga zezwolenia zarzàdcy drogi,
w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,
dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogo-
wym,

2) umieszczania w pasie drogowym
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej
niezwiàzanych z potrzebami zarzà-
dzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiàza-
nych z potrzebami zarzàdzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogo-
wego oraz reklam,

4) zaj´cia pasa drogowego na pra-
wach wy∏àcznoÊci w celach innych
ni˝ wymienione w pkt 1—3. 

3. Za zaj´cie pasa drogowego pobiera si´
op∏at´.

4. Op∏at´ za zaj´cie pasa drogowego
w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1
i 4, ustala si´ jako iloczyn liczby me-
trów kwadratowych zaj´tej powierzch-
ni pasa drogowego, stawki op∏aty za
zaj´cie 1 m2 pasa drogowego i liczby
dni zajmowania pasa drogowego.

5. Op∏at´ za zaj´cie pasa drogowego
w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
ustala si´ jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa dro-
gowego zaj´tej przez rzut poziomy
urzàdzenia i rocznej stawki op∏aty za
zaj´cie 1 m2 pasa drogowego.

6. Op∏at´ za zaj´cie pasa drogowego
w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
ustala si´ jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa dro-
gowego zaj´tej przez rzut poziomy
obiektu budowlanego albo powierzch-
ni reklamy, liczby dni zajmowania pasa
drogowego i stawki op∏aty za zaj´cie
1 m2 pasa drogowego.
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7. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, w drodze rozporzàdzenia, ustala dla
dróg, których zarzàdcà jest Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
wysokoÊç stawek op∏aty za zaj´cie
1 m2 pasa drogowego, z tym ˝e stawki
op∏aty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie
mogà przekroczyç 10 z∏ za jeden dzieƒ
zajmowania pasa drogowego, a staw-
ka op∏aty, o której mowa w ust. 5, nie
mo˝e przekroczyç 200 z∏.

8. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego, w drodze uchwa∏y,
ustala dla dróg, których zarzàdcà jest
jednostka samorzàdu terytorialnego,
wysokoÊç stawek op∏aty za zaj´cie
1 m2 pasa drogowego, z tym ˝e stawki
op∏aty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie
mogà przekroczyç 10 z∏ za jeden dzieƒ
zajmowania pasa drogowego, a staw-
ka op∏aty, o której mowa w ust. 5, nie
mo˝e przekroczyç 200 z∏.

9. Przy ustalaniu stawek, o których mowa
w ust. 7 i 8, uwzgl´dnia si´:

1) kategori´ drogi, której pas drogowy
zostaje zaj´ty,

2) rodzaj elementu zaj´tego pasa dro-
gowego,

3) procentowà wielkoÊç zajmowanej
szerokoÊci jezdni,

4) rodzaj zaj´cia pasa drogowego,

5) rodzaj urzàdzenia lub obiektu bu-
dowlanego umieszczonego w pasie
drogowym.

10. Za zaj´cie pasa drogowego o po-
wierzchni mniejszej ni˝ 1 m2 lub po-
wierzchni pasa drogowego zaj´tej
przez rzut poziomy obiektu budowla-
nego lub urzàdzenia mniejszej ni˝ 1 m2

stosuje si´ stawki takie jak za zaj´cie
1 m2 pasa drogowego.

11. Op∏at´, o której mowa w ust. 3, nalicza
i pobiera, w drodze decyzji administra-
cyjnej, w∏aÊciwy zarzàdca drogi przy
udzielaniu zezwolenia na zaj´cie pasa
drogowego.

12. Za zaj´cie pasa drogowego:

1) bez zezwolenia zarzàdcy drogi,

2) z przekroczeniem terminu zaj´cia
okreÊlonego w zezwoleniu zarzàdcy
drogi,

3) o powierzchni wi´kszej ni˝ okreÊlo-
na w zezwoleniu zarzàdcy drogi

— zarzàdca drogi wymierza, w drodze
decyzji administracyjnej, kar´ pieni´˝-
nà w wysokoÊci 10-krotnoÊci op∏aty
ustalanej zgodnie z ust. 4—6.

13. Termin uiszczenia op∏aty, o której mo-
wa w ust. 3, oraz kary, o której mowa
w ust. 12, wynosi 14 dni od dnia, w któ-
rym decyzja ustalajàca ich wysokoÊç
sta∏a si´ ostateczna.

14. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie
koniecznoÊci usuni´cia awarii urzà-
dzeƒ niezwiàzanych z potrzebami za-
rzàdzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego, a znajdujàcych si´
w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu
awarii prowadzàcy roboty niezw∏ocz-
nie zawiadamia o tym zarzàdc´ drogi,
w porozumieniu z nim okreÊla termin
i powierzchni´ zaj´tego pasa drogowe-
go i uiszcza op∏at´, o której mowa
w ust. 4. Za wejÊcie w pas drogowy
bez zawiadomienia zarzàdcy drogi,
przekroczenie ustalonego terminu i po-
wierzchni zaj´cia pasa drogowego za-
rzàdca drogi wymierza kar´ pieni´˝nà
zgodnie z ust. 12.

15. Zajmujàcy pas drogowy jest obowiàza-
ny zapewniç bezpieczne warunki ruchu
i przywróciç pas do poprzedniego sta-
nu u˝ytecznoÊci w okreÊlonym termi-
nie. 

16. Rada Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, okreÊla warunki niezb´dne do
udzielania zezwoleƒ na zajmowanie
pasa drogowego na cele, o których
mowa w ust. 2, majàc na wzgl´dzie
bezpieczeƒstwo u˝ytkowania i ochron´
dróg.”;

41) art. 40a otrzymuje brzmienie:

„Art. 40a. 1. Op∏aty okreÊlone w art. 13 ust. 1
i ust. 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3
oraz kary pieni´˝ne okreÊlone
w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz
art. 40 ust. 12, a tak˝e op∏aty z tytu∏u
umów zawieranych na podstawie
art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7, stanowià
przychody Êrodków specjalnych od-
powiednich zarzàdów dróg, przezna-
czonych na budow´, przebudow´, re-
mont, utrzymanie i ochron´ dróg oraz
drogowych obiektów in˝ynierskich
i przepraw promowych.

2. Op∏aty za przejazdy pojazdów nienor-
matywnych, których trasa przebiega
przez granic´ paƒstwa, okreÊlone
w art. 13c ust. 1 pkt 2, i kary, o których
mowa w art. 13g ust. 1, dotyczàce
tych pojazdów, stanowià przychody
Êrodka specjalnego Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad
przeznaczonego na budow´, przebu-
dow´, remont i utrzymanie dróg kra-
jowych oraz na zakup urzàdzeƒ do
wa˝enia pojazdów.”; 

Dziennik Ustaw Nr 200 — 13782 — Poz. 1953



42) w art. 40b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ma-
sy ca∏kowitej, nacisków osi lub wymiarów po-
jazdów naczelnicy urz´dów celnych pobierajà
op∏aty ustalone zgodnie z art. 13c ust. 4 i wy-
mierzajà kary pieni´˝ne ustalone zgodnie
z art. 13g ust. 2.”;

43) art. 40c otrzymuje brzmienie:

„Art. 40c. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e pojazd
przekracza dopuszczalnà mas´ ca∏ko-
wità, naciski osi, wymiary lub prze-
jazd pojazdu odbywa si´ bez zezwole-
nia wymaganego przepisami o ruchu
drogowym, inspektor Inspekcji Trans-
portu Drogowego oraz funkcjonariusz
Policji majà prawo wymierzania i po-
bierania kary pieni´˝nej, ustalonej
zgodnie z art. 13g ust. 2.

2. Od decyzji o wymierzeniu kary pie-
ni´˝nej, o której mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje odwo∏anie do organu nad-
rz´dnego w stosunku do organu, któ-
ry kar´ t´ wymierzy∏, w terminie
14 dni od dnia jej dor´czenia.”;

44) dodaje si´ art. 40d w brzmieniu:

„Art. 40d. 1. W przypadku nieterminowego uisz-
czenia op∏at okreÊlonych w art. 13
ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3, a tak˝e
op∏at wynikajàcych z umów zawiera-
nych zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 39
ust. 7, pobiera si´ odsetki ustawowe.

2. Op∏aty i kary nieuiszczone w terminie
podlegajà wraz z odsetkami za zw∏o-
k´ przymusowemu Êciàgni´ciu w try-
bie okreÊlonym w przepisach o po-
st´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.”;

45) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Koszty zwiàzane z okreÊleniem tras
przejazdu oraz przystosowaniem od-
cinków dróg do przejazdu pojazdów
nienormatywnych pokrywa dokonujà-
cy tych przejazdów.

2. Koszty zwiàzane z:

1) okreÊleniem tras przejazdu — ustala
organ w∏aÊciwy do wydania zezwo-
lenia na przejazd pojazdu nienorma-
tywnego,

2) przystosowaniem odcinków dróg
do przejazdu pojazdów nienorma-
tywnych, z wyjàtkiem kosztów do-
staw, us∏ug i robót wskazanych
w zezwoleniu na przejazd pojazdem
nienormatywnym, wykonywanych
przez dokonujàcego przejazdu po-
jazdem nienormatywnym lub na je-
go rzecz przez odpowiednie pod-

mioty — ustala w∏aÊciwy zarzàdca
drogi. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla
sposób ustalania kosztów, o których
mowa w ust. 1, oraz sposób ich pokry-
wania przez dokonujàcego przejazdu
pojazdem nienormatywnym, majàc na
uwadze d∏ugoÊç przejazdu i stopieƒ
przystosowania trasy przejazdu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, w drodze rozporzàdzenia, ustala
wykaz dróg krajowych, po których mo-
gà poruszaç si´ pojazdy o dopuszczal-
nym nacisku na pojedynczà oÊ do
112,7 kN (11,5 t), majàc na uwadze
stan techniczny dróg oraz ochron´
dróg przed zniszczeniem. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, w drodze rozporzàdzenia, ustala
wykaz dróg krajowych oraz wykaz
dróg wojewódzkich, po których mogà
poruszaç si´ pojazdy o dopuszczalnym
nacisku na pojedynczà oÊ do 98 kN
(10 t), majàc na uwadze stan technicz-
ny dróg oraz ochron´ dróg przed znisz-
czeniem. 

6. Drogi inne ni˝ okreÊlone na podstawie
ust. 4 i 5 stanowià sieç dróg, po któ-
rych mogà poruszaç si´ pojazdy o do-
puszczalnym nacisku na pojedynczà oÊ
do 78,4 kN (8 t).”;

46) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Zabrania si´ umieszczania urzàdzeƒ li-
niowych, w szczególnoÊci linii energe-
tycznej, telekomunikacyjnej, rurocià-
gu, taÊmociàgu, wzd∏u˝ pasów drogo-
wych, poza obszarem zabudowanym,
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 15,0 m od
granicy pasa, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach zwiàzanych z potrzebami
obronnymi i zadaniami na rzecz obron-
noÊci kraju oraz ochrony Êrodowiska
umieszczenie urzàdzenia liniowego
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ okreÊlona
w ust. 1 mo˝e nastàpiç za zgodà za-
rzàdcy drogi.

3. Urzàdzenia liniowe, o których mowa
w ust. 1, mogà byç umieszczane, na
warunkach okreÊlonych przez zarzàdc´
drogi:

1) na terenach nara˝onych na niebez-
pieczeƒstwo powodzi — na skar-
pach nasypów drogowych, z wyjàt-
kiem nasypów spe∏niajàcych jedno-
czeÊnie funkcj´ wa∏ów przeciwpo-
wodziowych, a w przypadku braku
takiej mo˝liwoÊci — na kraw´dzi ko-
rony drogi,
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2) na terenach górskich, zalesionych
i w parkach narodowych — w pasie
drogowym poza koronà drogi.”;

47) w art. 43:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
usytuowanie obiektu budowlanego przy
drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli,
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ okreÊlona mo˝e
nastàpiç wy∏àcznie za zgodà zarzàdcy drogi.
Przepisu tego nie stosuje si´ przy sytuowa-
niu reklam poza terenem zabudowy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 lp. 2 i 3 tabeli nie stosuje
si´ do podziemnej infrastruktury technicznej
niezwiàzanej z potrzebami zarzàdzania dro-
gami lub potrzebami ruchu, lokalizowanej
poza jezdnià drogi na terenie zabudowy
miast i wsi oraz poza koronà drogi na tere-
nach zalewowych i górskich, na warunkach
ustalonych przez zarzàdc´ drogi.”;

48) uchyla si´ rozdzia∏ 5;

49) uchyla si´ za∏àcznik do ustawy;

50) dodaje si´ za∏àczniki nr 1 i 2 w brzmieniu okreÊlo-
nym w za∏àcznikach nr 3 i 4 do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840) w art. 2
w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami
budowlanymi zwiàzanymi z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obs∏ugà ruchu.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, 
poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452 i Nr 162, poz. 1568)
w art. 64:

1) w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) na jednokrotny przejazd po drogach krajo-
wych, w wyznaczonym czasie, pojazdu prze-
kraczajàcego granic´ paƒstwa przy wjeêdzie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
wydaje naczelnik urz´du celnego.

4b. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
okreÊla si´ warunki przejazdu pojazdu lub ze-
spo∏u pojazdów, o którym mowa w ust. 1,
które mogà zawieraç w szczególnoÊci wymóg
pilotowania przez odpowiednio wyposa˝ony
i oznakowany inny pojazd.”;

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w dro-
dze rozporzàdzenia, okreÊli:

1) szczegó∏owe warunki i tryb wydawania ze-
zwoleƒ, o których mowa w ust. 1, ustalajàc
w szczególnoÊci:

a) pojazdy, dla których wydawane sà po-
szczególne rodzaje zezwoleƒ,

b) wymagania i stan techniczny dróg, które
umo˝liwiajà wyznaczenie trasy przejaz-
du,

2) warunki przejazdu pojazdu lub zespo∏u po-
jazdów, o którym mowa w ust. 1,

3) warunki i sposób pilotowania oraz wyposa-
˝enie i oznakowanie pojazdów wykonujà-
cych pilota˝ 

— kierujàc si´ w szczególnoÊci koniecznoÊcià
zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu drogowe-
go.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finan-
sowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240,
poz. 2057) w art. 1 w ust. 1, w art. 2, w art. 3 w ust. 1,
w art. 4 w ust. 2 u˝yty w ró˝nych przypadkach wyraz
„modernizacja” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nich przypadkach wyrazami „przebudowa, remont”.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452) w art. 46
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wp∏ywy uzyskane z op∏at, o których mowa
w art. 42 i 43, oraz z op∏at z tytu∏u licencji na
wykonywanie mi´dzynarodowego transportu
drogowego, zezwoleƒ na wykonywanie prze-
wozów regularnych i przewozów regularnych
specjalnych oraz przewozów wahad∏owych
i przewozów okazjonalnych, a tak˝e przewo-
zów kabota˝owych w mi´dzynarodowym
transporcie drogowym, jak równie˝ z tytu∏u 
zezwoleƒ zagranicznych sà przekazywane na
wyodr´bniony rachunek Êrodków specjalnych
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, z przeznaczeniem na budow´ i utrzyma-
nie dróg krajowych oraz na potrzeby groma-
dzenia danych o drogach publicznych i spo-
rzàdzania informacji o sieci dróg publicz-
nych. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad sprawuje nadzór nad prawid∏owà
realizacjà wp∏ywów z op∏at, o których mowa
w art. 42 i 43.”.

Art. 6. 1. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia
31 grudnia 2008 r. przedsi´biorcy wykonujàcy mi´dzy-
narodowy transport drogowy lub niezarobkowy mi´-
dzynarodowy przewóz drogowy sà obowiàzani do
uiszczania op∏aty dodatkowej za jednokrotny przejazd
pojazdu silnikowego lub zespo∏u pojazdów o nacisku
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osi pojedynczej ponad 98 kN (10,0 t) do 112,7 kN
(11,5 t) po g∏ównych drogach tranzytowych.

2. Wykaz dróg, o których mowa w ust. 1, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw

transportu, majàc na uwadze stan techniczny dróg
oraz ochron´ dróg przed zniszczeniem. 

3. WysokoÊç op∏aty dodatkowej w poszczególnych
latach jej obowiàzywania okreÊla si´ nast´pujàco:
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Rok

WysokoÊç op∏aty dodatkowej w z∏otych

pojazdy o zawieszeniu 
standardowym

pojazdy o zawieszeniu 
pneumatycznym

2004 400 300

2005 364 272

2006 320 240

2007 280 212

2008 220 164

4. Za przejazd pojazdu o nacisku osi pojedynczej
ponad 98 kN (10,0 t) do 112,7 kN (11,5 t) po g∏ównych
drogach tranzytowych bez uiszczenia op∏aty dodatko-
wej inspektor Inspekcji Transportu Drogowego lub

funkcjonariusz Policji wymierza, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, kar´ pieni´˝nà.

5. WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 4, wynosi odpowiednio:

Rok

WysokoÊç kary pieni´˝nej w z∏otych

pojazdy o zawieszeniu 
standardowym

pojazdy o zawieszeniu 
pneumatycznym

2004 4 000 3 000

2005 3 640 2 720

2006 3 200 2 400

2007 2 800 2 120

2008 2 200 1 640

6. Do kar pieni´˝nych stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 13g ust. 3—12 oraz art. 40c ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1.

7. Uiszczenie op∏aty dodatkowej nast´puje przez
nabycie przez dokonujàcego przejazdu wype∏nionej
karty op∏aty dodatkowej. 

8. Karty op∏aty dodatkowej sà drukami Êcis∏ego za-
rachowania, odpowiednio zabezpieczonymi, w szcze-
gólnoÊci przez zastosowanie:

1) papieru ze znakiem wodnym; 

2) papieru zabezpieczonego chemicznie przed próba-
mi usuwania zapisów w dokumencie; 

3) numeracji nadrukowanej farbà czarnà;

4) napisów w kolorze czarnym. 

9. Op∏ata dodatkowa mo˝e byç uiszczana:

1) na drogowych przejÊciach granicznych:

a) w placówkach kontroli granicznej,

b) w urz´dach celnych;

2) w urz´dach celnych wewnàtrz kraju.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia: 

1) wzór karty op∏aty dodatkowej,

2) sposób jej wype∏niania,

3) okres wa˝noÊci karty op∏aty dodatkowej

— majàc na uwadze potrzeb´ zabezpieczenia kart
op∏aty dodatkowej przed podrobieniem, uszkodze-
niem i zniszczeniem.



11. Do op∏at dodatkowych stosuje si´ odpowied-
nio art. 40b ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1.

12. Op∏aty dodatkowe i kary pieni´˝ne stanowià
przychód Êrodka specjalnego Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na do-
stosowanie nawierzchni g∏ównych dróg tranzytowych
do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku na poje-
dynczà oÊ do 112,7 kN (11,5 t).

13. Koszt druku i dystrybucji kart op∏at, o których
mowa w ust. 1, ponosi Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad z przychodów Êrodka specjalnego.

Art. 7. Je˝eli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga prze∏o˝enia urzàdzenia lub obiektu,
niezwiàzanego z potrzebami zarzàdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, umieszczonego w pa-
sie drogowym na podstawie zezwolenia wydanego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, koszt
tego prze∏o˝enia ponosi zarzàdca drogi, pod warun-
kiem zachowania dotychczasowych w∏aÊciwoÊci u˝yt-
kowych oraz parametrów technicznych tego urzàdze-
nia lub obiektu.

Art. 8. Op∏ata, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1
ustawy zmienianej w art. 1, mo˝e byç pobierana za
przejazd pojazdów przez obiekt mostowy lub tunel,
które zosta∏y wybudowane po dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 9. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ zmie-
nianych niniejszà ustawà zachowujà moc przepisy do-
tychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 10. Do post´powaƒ administracyjnych wszcz´-
tych, a niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 11. Do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów okre-
Êlonych w art. 40 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 do
wydawania zezwoleƒ na zaj´cie pasa drogowego,
ustalania op∏at i kar z tego tytu∏u oraz przeznaczania
Êrodków pochodzàcych z tych op∏at i kar stosuje si´
przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 12. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej za∏àczniki nr 1
i 2 do ustawy zmienianej w art. 1 stosuje si´ w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1 i 2 do niniejszej
ustawy.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 13—15, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 30, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

3) art. 1 pkt 45 w zakresie art. 41 ust. 4—6, który
wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej;

4) art. 6, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Lp. Wyszczególnienie
Stawka op∏aty

w z∏otych 
za 1 km

1 2 3

Za∏àczniki do ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 1953)

Za∏àcznik nr 1

STAWKI OP¸ATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 13C UST. 1 PKT 1

1 Za przekroczenie dopuszczalnej d∏ugoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem za ka˝dy 
rozpocz´ty 1 m ponad dopuszczalnà d∏ugoÊç 0,15

2 Za przekroczenie wysokoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem:
a) od wartoÊci dopuszczalnej do 4,50 m w∏àcznie 0,15
b) dodatkowo za ka˝de rozpocz´te 10 cm ponad 4,50 m 0,20

3 Za przekroczenie szerokoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem:
a) od wartoÊci dopuszczalnej do 3,20 m szerokoÊci pojazdu w∏àcznie 0,20
b) ponad 3,20 do 4,50 m szerokoÊci pojazdu w∏àcznie 0,45
c) dodatkowo za ka˝dy rozpocz´ty 0,50 m ponad 4,50 m 0,40

4 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 80 kN:
1) dla osi pojedynczej:

a) ponad 80 kN do 84 kN 0,40
b) ponad 84 kN do 92 kN 1,10
c) ponad 92 kN do 100 kN 2,60
d) ponad 100 kN do 112 kN 5,50
e) za ka˝de rozpocz´te 8 kN ponad 112 kN dodatkowo 4,00

2) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi do 1,20 m:
a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN 0,10
b) ponad 60,5 kN do 66 kN 0,50
c) ponad 66 kN do 72 kN 1,30
d) ponad 72 kN do 80,5 kN 2,40
e) za ka˝de rozpocz´te 6 kN ponad 80,5 kN dodatkowo 1,20

3) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,20 m do 1,30 m:
a) ponad 65 kN do 68 kN 0,20
b) ponad 68 kN do 74,5 kN 1,00
c) ponad 74,5 kN do 81 kN 2,10
d) ponad 81 kN do 91 kN 3,70
e) za ka˝de rozpocz´te 6,5 kN ponad 91 kN dodatkowo 3,90

4) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,30 m do 2,00 m:
a) ponad 72,5 kN do 76 kN 0,30
b) ponad 76 kN do 83,5 kN 1,40
c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN 2,90
d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN 4,70
e) za ka˝de rozpocz´te 7 kN ponad 101,5 kN dodatkowo 4,90

5 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 100 kN:
1) dla osi pojedynczej:

a) ponad 100 kN do 105 kN 0,60
b) ponad 105 kN do 115 kN 1,30
c) ponad 115 kN do 125 kN 2,40
d) ponad 125 kN do 140 kN 4,20
e) za ka˝de rozpocz´te 10 kN ponad 140 kN dodatkowo 2,00

2) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi do 1,10 m:
a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN 0,20
b) ponad 60,5 kN do 66 kN 0,60
c) ponad 66 kN do 72 kN 1,30
d) ponad 72 kN do 80,5 kN 2,30
e) za ka˝de rozpocz´te 6 kN ponad 80,5 kN dodatkowo 3,00
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1 2 3

3) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,10 m do 1,20 m:
a) ponad 65 kN do 68 kN 0,10
b) ponad 68 kN do 74,5 kN 0,50
c) ponad 74,5 kN do 81 kN 1,30
d) ponad 81 kN do 91 kN 2,70
e) za ka˝de rozpocz´te 6,5 kN ponad 91 kN dodatkowo 3,20

4) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,20 m do 1,30 m:
a) ponad 72,5 kN do 76 kN 0,10
b) ponad 76 kN do 83,5 kN 0,90
c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN 2,20
d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN 4,10
e) za ka˝de rozpocz´te 7 kN ponad 101,5 kN dodatkowo 4,20

5) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,30 m:
a) ponad 80 kN do 84 kN 0,60
b) ponad 84 kN do 92 kN 1,70
c) ponad 92 kN do 100 kN 3,50
d) ponad 100 kN do 112 kN 6,30
e) za ka˝de rozpocz´te 8 kN ponad 112 kN dodatkowo 5,60

6 Za przekroczenie dopuszczalnej masy ca∏kowitej pojazdu:
1) pojedynczego:

a) do 5 t w∏àcznie 0,50
b) ponad 5 t do 10 t w∏àcznie 1,20
c) ponad 10 t do 20 t w∏àcznie 2,40
d) za ka˝de rozpocz´te 5 t ponad 20 t dodatkowo 1,80

2) cz∏onowego lub zespo∏u pojazdów, sk∏adajàcego si´ z pojazdu silnikowego 
i przyczepy:
a) do 10 t w∏àcznie 0,50
b) ponad 10 t do 24 t w∏àcznie 1,20
c) ponad 24 t do 40 t w∏àcznie 2,40
d) za ka˝de rozpocz´te 10 t ponad 40 t dodatkowo 3,60
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Za∏àcznik nr 2

KARY PIENI¢˚NE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13G UST. 1

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç kary
w z∏otych

1 2 3

1 Za przekroczenie dopuszczalnej d∏ugoÊci pojazdu za ka˝dy rozpocz´ty 1 m ponad 
dopuszczalnà d∏ugoÊç 120

2 Za przekroczenie wysokoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem:
a) od 4,00 m do 4,50 m w∏àcznie 120
b) dodatkowo za ka˝de rozpocz´te 10 cm ponad 4,50 m 160

3 Za przekroczenie szerokoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem:
a) od wartoÊci dopuszczalnej do 3,20 m szerokoÊci pojazdu w∏àcznie 160
b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokoÊci pojazdu w∏àcznie 360
c) dodatkowo za ka˝de rozpocz´te 0,50 m ponad 4,50 m 320

4 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których 
dopuszczalny jest ruch pojazdów o naciskach osi do 80 kN:
1) dla osi pojedynczej:

a) ponad 80 kN do 84 kN 480
b) ponad 84 kN do 92 kN 1 320
c) ponad 92 kN do 100 kN 3 120
d) ponad 100 kN do 112 kN 6 600
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 8 kN ponad 112 kN dodatkowo 4 800

2) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi do 1,20 m:
a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN 120
b) ponad 60,5 kN do 66 kN 600
c) ponad 66 kN do 72 kN 1 560
d) ponad 72 kN do 80,5 kN 2 880
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 6 kN ponad 80,5 kN dodatkowo 1 440

3) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,20 m do 1,30 m:
a) ponad 65 kN do 68 kN 240
b) ponad 68 kN do 74,5 kN 1 200
c) ponad 74,5 kN do 81 kN 2 520
d) ponad 81 kN do 91 kN 4 440
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 6,5 kN ponad 91 kN dodatkowo 4 680

4) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,30 m do 2,00 m:
a) ponad 72,5 kN do 76 kN 360
b) ponad 76 kN do 83,5 kN 1 680
c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN 3 480
d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN 5 640
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 7 kN ponad 101,5 kN dodatkowo 5 880

5 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których 
dopuszczony jest ruch pojazdów o naciskach osi do 100 kN:
1) dla osi pojedynczej:

a) ponad 100 kN do 105 kN 720
b) ponad 105 kN do 115 kN 1 560
c) ponad 115 kN do 125 kN 2 880
d) ponad 125 kN do 140 kN 5 040
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 10 kN ponad 140 kN dodatkowo 2 400

2) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi do 1,10 m:
a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN 240
b) ponad 60,5 kN do 66 kN 720
c) ponad 66 kN do 72 kN 1 200
d) ponad 72 kN do 80,5 kN 2 760
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 6 kN ponad 80,5 kN dodatkowo 3 600
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3) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,10 m do 1,20 m:
a) ponad 65 kN do 68 kN 120
b) ponad 68 kN do 74,5 kN 600
c) ponad 74,5 kN do 81 kN 1 560
d) ponad 81 kN do 91 kN 3 240
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 6,5 kN ponad 91 kN dodatkowo 3 840

4) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,20 m do 1,30 m:
a) ponad 72,5 kN do 76 kN 120
b) ponad 76 kN do 83,5 kN 1 080
c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN 2 640
d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN 4 920
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 7 kN ponad 101,5 kN dodatkowo 5 040

5) dla osi sk∏adowej osi wielokrotnej, przy rozstawie osi powy˝ej 1,30 m:
a) ponad 80 kN do 84 kN 720
b) ponad 84 kN do 92 kN 2 040
c) ponad 92 kN do 100 kN 4 200
d) ponad 100 kN do 112 kN 7 560
e) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie 8 kN ponad 112 kN dodatkowo 6 720

6 Za przekroczenie dopuszczalnej masy ca∏kowitej pojazdu:
1) pojedynczego:

a) do 5 t w∏àcznie 600
b) ponad 5 t do 10 t w∏àcznie 1 440
c) ponad 10 t do 20 t w∏àcznie 2 880
d) za ka˝de rozpocz´te 5 t ponad 20 t dodatkowo 2 160

2) cz∏onowego lub zespo∏u pojazdów, sk∏adajàcego si´ z pojazdu silnikowego 
i przyczepy:
a) do 10 t w∏àcznie 600
b) ponad 10 t do 24 t w∏àcznie 1 440
c) ponad 24 t do 40 t w∏àcznie 2 880
d) za ka˝de rozpocz´te 10 t ponad 40 t dodatkowo 4 320

7 Za niedotrzymanie któregokolwiek z pozosta∏ych warunków przejazdu podanych 
w zezwoleniu 1 000
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Lp. Wyszczególnienie
Stawka op∏aty

w z∏otych 
za 1 km

1 2 3

Za∏àcznik nr 3

STAWKI OP¸ATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 13C UST. 1 PKT 1

1 Za przekroczenie dopuszczalnej d∏ugoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem 
za ka˝dy rozpocz´ty 1 m ponad dopuszczalnà d∏ugoÊç 0,15

2 Za przekroczenie wysokoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem:
a) od wartoÊci dopuszczalnej do 4,50 m w∏àcznie 0,15
b) dodatkowo za ka˝de rozpocz´te 10 cm ponad 4,50 m 0,20

3 Za przekroczenie szerokoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem:
a) od wartoÊci dopuszczalnej do 3,20 m szerokoÊci pojazdu w∏àcznie 0,20
b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokoÊci pojazdu w∏àcznie 0,45
c) dodatkowo za ka˝de rozpocz´te 0,50 m ponad 4,50 m 0,40

4 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 78,4 kN (8 t):
1) dla pojedynczej osi nienap´dowej 68,6 kN (7,0 t):

a) ponad 68,6 kN do 73,5 kN 0,40*)

b) ponad 73,5 kN do 78,4 kN 0,90*)

c) ponad 78,4 kN do 83,3 kN 1,50*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 83,3 kN dodatkowo 1,30*)

2) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 75,5 kN (7,7 t):
a) ponad 75,5 kN do 83,3 kN 0,15*)

b) ponad 83,3 kN do 95,1 kN 0,40*)

c) ponad 95,1 kN do 104,9 kN 0,90*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 104,9 kN dodatkowo 0,75*)

3) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków osi 108,8 kN (11,1 t):
a) ponad 108,8 kN do 118,6 kN 0,40*)

b) ponad 118,6 kN do 128,4 kN 1,00*)

c) ponad 128,4 kN do 138,2 kN 1,70*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 138,2 kN dodatkowo 1,60*)

4) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków osi 122,7 kN (12,5 t):
a) ponad 122,7 kN do 132,5 kN 0,60*)

b) ponad 132,5 kN do 142,3 kN 1,30*)

c) ponad 142,3 kN do 152,1 kN 2,30*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 152,1 kN dodatkowo 2,00*)

5) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi powy˝ej 1,80 m — suma nacisków osi 136,3 kN (13,9 t):
a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN 0,80*)

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN 1,80*)

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN 3,00*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 165,7 kN dodatkowo 2,60*)

6) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1,30 m — suma nacisków osi 143,1 kN (14,6 t):
a) ponad 143,1 kN do 157, 8 kN 0,50*)

b) ponad 157,8 kN do 172,5 kN 1,10*)

c) ponad 172,5 kN do 187,2 kN 1,90*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 187,2 kN dodatkowo 1,90*)

7) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,40 m — suma nacisków osi 163,6 kN (16,7 t):
a) ponad 163,6 kN do 178,3 kN 0,70*)

b) ponad 178,3 kN do 193,0 kN 1,50*)

c) ponad 193,0 kN do 207,7 kN 2,70*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 207,7 kN dodatkowo 2,50*)
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8) dla pojedynczej osi nap´dowej 78,4 kN (8,0 t):
a) ponad 78,4 kN do 83,3 kN 0,15*)

b) ponad 83,3 kN do 88,2 kN 0,30*)

c) ponad 88,2 kN do 93,1 kN 0,50*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 93,1 kN dodatkowo 0,40*)

9) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 78,4 kN (8,0 t):
a) ponad 78,4 kN do 88,2 kN 0,10*)

b) ponad 88,2 kN do 98,0 kN 0,20*)

c) ponad 98,0 kN do 107,8 kN 0,45*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 107,8 kN dodatkowo 0,45*)

10) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków 
osi 108,8 kN (11,1 t):
a) ponad 108,8 kN do 118,6 kN 0,20*)

b) ponad 118,6 kN do 128,4 kN 0,50*)

c) ponad 128,4 kN do 138,2 kN 0,90*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 138,2 kN dodatkowo 0,80*)

11) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków 
osi 122,7 kN (12,5 t):
a) ponad 122,7 kN do 132,5 kN 0,30*)

b) ponad 132,5 kN do 142,3 kN 0,70*)

c) ponad 142,3 kN do 152,1 kN 1,20*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 152,1 kN dodatkowo 1,00*)

5 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 98 kN (10 t):
1) dla pojedynczej osi nienap´dowej 85,3 kN (8,7 t):

a) ponad 85,3 kN do 90,2 kN 0,30*)

b) ponad 90,2 kN do 95,1 kN 0,65*)

c) ponad 95,1 kN do 100,0 kN 1,00*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 100,0 kN dodatkowo 0,65*)

2) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 98,0 kN (10 t):
a) ponad 98,0 kN do 107,8 kN 0,20*)

b) ponad 107,8 kN do 117,6 kN 0,40*)

c) ponad 117,6 kN do 127,4 kN 0,65*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 127,4 kN dodatkowo 0,50*)

3) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków osi 136,3 kN (13,9 t):
a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN 0,40*)

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN 0,85*)

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN 1,30*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 165,7 kN dodatkowo 0,90*)

4) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków osi 153,9 kN (15,7 t):
a) ponad 153,9 kN do 163,7 kN 0,50*)

b) ponad 163,7 kN do 173,5 kN 1,10*)

c) ponad 173,5 kN do 183,3 kN 1,70*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 183,3 kN dodatkowo 1,20*)

5) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi powy˝ej 1,80 m — suma nacisków osi 170,4 kN (17,4 t):
a) ponad 170,4 kN do 180,2 kN 0,60*)

b) ponad 180,2 kN do 190,0 kN 1,30*)

c) ponad 190,0 kN do 199,8 kN 2,10*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 199,8 kN dodatkowo 1,40*)

6) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1,30 m — suma nacisków osi 179,0 kN (18,3 t):
a) ponad 179,0 kN do 193,7 kN 0,40*)

b) ponad 193,7 kN do 208,4 kN 0,90*)

c) ponad 208,4 kN do 223,1 kN 1,50*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 223,1 kN dodatkowo 1,10*)
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7) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,40 m — suma nacisków osi 204,5 kN (20,9 t):
a) ponad 204,5 kN do 219,2 kN 0,55*)

b) ponad 219,2 kN do 233,9 kN 1,20*)

c) ponad 233,9 kN do 248,6 kN 1,90*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 248,6 kN dodatkowo 1,30*)

8) dla pojedynczej osi nap´dowej 98,0 kN (10,0 t):
a) ponad 98,0 kN do 102,9 kN 0,25*)

b) ponad 102,9 kN do 107,8 kN 0,50*)

c) ponad 107,8 kN do 112,7 kN 0,80*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 112,7 kN dodatkowo 0,50*)

9) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 98,0 kN (10,0 t):
a) ponad 98,0 kN do 107,8 kN 0,10*)

b) ponad 107,8 kN do 117,6 kN 0,20*)

c) ponad 117,6 kN do 127,4 kN 0,35*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 127,4 kN dodatkowo 0,25*)

10) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków 
osi 136,3 kN (13,9 t):
a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN 0,20*)

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN 0,40*)

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN 0,60*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 165,7 kN dodatkowo 0,45*)

11) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków 
osi 153,9 kN (15,7 t):
a) ponad 153,9 kN do 163,7 kN 0,25*)

b) ponad 163,7 kN do 173,5 kN 0,55*)

c) ponad 173,5 kN do 183,3 kN 0,90*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 183,3 kN dodatkowo 0,60*)

6 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 112,7 kN:
1) dla pojedynczej osi nienap´dowej 98 kN (10 t):

a) ponad 98 kN do 102,9 kN 0,20*)

b) ponad 102,9 kN do 107,8 kN 0,40*)

c) ponad 107,8 kN do 112,7 kN 0,60*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 112,7 kN dodatkowo 0,40*)

2) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 107,8 kN (11 t):
a) ponad 107,8 kN do 117,6 kN 0,15*)

b) ponad 117,6 kN do 127,4 kN 0,30*)

c) ponad 127,4 kN do 137,2 kN 0,50*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 137,2 kN dodatkowo 0,35*)

3) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków osi 156,8 kN (16 t):
a) ponad 156,8 kN do 166,6 kN 0,30*)

b) ponad 166,6 kN do 176,4 kN 0,65*)

c) ponad 176,4 kN do 186,2 kN 1,00*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 186,2 kN dodatkowo 0,70*)

4) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków osi 176,4 kN (18 t):
a) ponad 176,4 kN do 186,2 kN 0,35*)

b) ponad 186,2 kN do 196,0 kN 0,75*)

c) ponad 196,0 kN do 205,8 kN 1,20*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 205,8 kN dodatkowo 0,75*)
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5) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi powy˝ej 1,80 m — suma nacisków osi 196,0 kN (20 t):
a) ponad 196,0 kN do 205,8 kN 0,40*)

b) ponad 205,8 kN do 215,6 kN 0,90*)

c) ponad 215,6 kN do 225,4 kN 1,40*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 225,4 kN dodatkowo 0,90*)

6) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1,30 m — suma nacisków osi 205,8 kN (21 t):
a) ponad 205,8 kN do 220,5 kN 0,30*)

b) ponad 220,5 kN do 235,2 kN 0,70*)

c) ponad 235,2 kN do 249,9 kN 1,20*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 249,9 kN dodatkowo 0,90*)

7) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,40 m — suma nacisków osi 235,2 kN (24 t):
a) ponad 235,2 kN do 249,9 kN 0,45*)

b) ponad 249,9 kN do 264,6 kN 1,00*)

c) ponad 264,6 kN do 279,3 kN 1,50*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 279,3 kN dodatkowo 1,00*)

8) dla pojedynczej osi nap´dowej 112,7 kN (11,5 t):
a) ponad 112,7 kN do 117,6 kN 0,20*)

b) ponad 117,6 kN do 122,5 kN 0,45*)

c) ponad 122,5 kN do 127,4 kN 0,75*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 127,4 kN dodatkowo 0,45*)

9) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 112,7 kN (11,5 t):
a) ponad 112,7 kN do 122,5 kN 0,10*)

b) ponad 122,5 kN do 132,3 kN 0,20*)

c) ponad 132,3 kN do 142,1 kN 0,35*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 142,1 kN dodatkowo 0,25*)

10) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków 
osi 156,8 kN (16 t):
a) ponad 156,8 kN do 166,6 kN 0,10*)

b) ponad 166,6 kN do 176,4 kN 0,20*)

c) ponad 176,4 kN do 186,2 kN 0,30*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 186,2 kN dodatkowo 0,20*)

11) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków 
osi 176,4 kN (18 t):
a) ponad 176,4 kN do 186,2 kN 0,10*)

b) ponad 186,2 kN do 196,0 kN 0,25*)

c) ponad 196,0 kN do 205,8 kN 0,40*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 205,8 kN dodatkowo 0,25*)

7 Za przekroczenie dopuszczalnej masy ca∏kowitej pojazdu:
1) pojedynczego:

a) do 5 t w∏àcznie 0,50*)

b) ponad 5 t do 10 t w∏àcznie 1,20*)

c) ponad 10 t do 20 t w∏àcznie 2,40*)

d) za ka˝de rozpocz´te 5 t ponad 20 t dodatkowo 1,80*)

2) cz∏onowego lub zespo∏u pojazdów, sk∏adajàcego si´ z pojazdu silnikowego 
i przyczepy:
a) do 10 t w∏àcznie 0,50*)

b) ponad 10 t do 24 t w∏àcznie 1,20*)

c) ponad 24 t do 40 t w∏àcznie 2,40*)

d) za ka˝de rozpocz´te 10 t ponad 40 t dodatkowo 3,60*)

*) W stosunku do pojazdów wyposa˝onych w zawieszenie pneumatyczne op∏aty ustala si´ w wysokoÊci o 25%
ni˝szej od wysokoÊci ustalonej w tabeli.
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Za∏àcznik nr 4 

KARY PIENI¢˚NE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13G UST. 1

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç
kary w z∏

1 2 3

1 Za przekroczenie dopuszczalnej d∏ugoÊci pojazdu za ka˝dy rozpocz´ty 1 m ponad 
dopuszczalnà d∏ugoÊç 120

2 Za przekroczenie wysokoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem:
a) od 4,00 m do 4,50 m w∏àcznie 120
b) dodatkowo za ka˝de rozpocz´te 10 cm ponad 4,50 m 160

3 Za przekroczenie szerokoÊci pojazdu lub pojazdu z ∏adunkiem:
a) od wartoÊci dopuszczalnej do 3,20 m szerokoÊci pojazdu w∏àcznie 160
b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokoÊci pojazdu w∏àcznie 360
c) dodatkowo za ka˝de rozpocz´te 0,50 m ponad 4,50 m 320

4 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 78,4 kN (8 t):
1) dla pojedynczej osi nienap´dowej 68,6 kN (7,0 t):

a) ponad 68,6 kN do 73,5 kN 480*)

b) ponad 73,5 kN do 78,4 kN 1 080*)

c) ponad 78,4 kN do 83,3 kN 1 800*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 83,3 kN dodatkowo 1 560*)

2) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 75,5 kN (7,7 t):
a) ponad 75,5 kN do 85,3 kN 180*)

b) ponad 85,3 kN do 95,1 kN 480*)

c) ponad 95,1 kN do 104,9 kN 1 080*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 104,9 kN dodatkowo 900*)

3) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków osi 108,8 kN (11,1 t):
a) ponad 108,8 kN do 118,6 kN 480*)

b) ponad 118,6 kN do 128,4 kN 1 200*)

c) ponad 128,4 kN do 138,2 kN 2 040*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 138,2 kN dodatkowo 1 920*)

4) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków osi 122,7 kN (12,5 t):
a) ponad 122,7 kN do 132,5 kN 720*)

b) ponad 132,5 kN do 142,3 kN 1 560*)

c) ponad 142,3 kN do 152,1 kN 2 760*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 152,1 kN dodatkowo 2 400*)

5) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi powy˝ej 1,80 m — suma nacisków osi 136,3 kN (13,9 t):
a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN 960*)

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN 2 160*)

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN 3 600*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 165,7 kN dodatkowo 3 120*)

6) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1,30 m — suma nacisków osi 143,1 kN (14,6 t):
a) ponad 143,1 kN do 157,8 kN 600*)

b) ponad 157,8 kN do 172,5 kN 1 320*)

c) ponad 172,5 kN do 187,2 kN 2 280*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 187,2 kN dodatkowo 2 280*)

7) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,40 m — suma nacisków osi 163,6 kN (16,7 t):
a) ponad 163,6 kN do 178,3 kN 840*)

b) ponad 178,3 kN do 193,0 kN 1 800*)

c) ponad 193,0 kN do 207,7 kN 3 240*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 207,7 kN dodatkowo 3 000*)
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8) dla pojedynczej osi nap´dowej 78,4 kN (8,0 t):
a) ponad 78,4 kN do 83,3 kN 180*)

b) ponad 83,3 kN do 88,2 kN 360*)

c) ponad 88,2 kN do 93,1 kN 600*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 93,1 kN dodatkowo 480*)

9) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 78,4 kN (8,0 t):
a) ponad 78,4 kN do 88,2 kN 120*)

b) ponad 88,2 kN do 98,0 kN 240*)

c) ponad 98,0 kN do 107,8 kN 540*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 107,8 kN dodatkowo 540*)

10) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków 
osi 108,8 kN (11,1 t):
a) ponad 108,8 kN do 118,6 kN 240*)

b) ponad 118,6 kN do 128,4 kN 600*)

c) ponad 128,4 kN do 138,2 kN 1 080*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 138,2 kN dodatkowo 960*)

11) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków 
osi 122,7 kN (12,5 t):
a) ponad 122,7 kN do 132,5 kN 360*)

b) ponad 132,5 kN do 142,3 kN 840*)

c) ponad 142,3 kN do 152,1 kN 1 440*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 152,1 kN dodatkowo 1 200*)

5 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 98 kN (10 t):
1) dla pojedynczej osi nienap´dowej 85,3 kN (8,7 t):

a) ponad 85,3 kN do 90,2 kN 360*)

b) ponad 90,2 kN do 95,1 kN 780*)

c) ponad 95,1 kN do 100,0 kN 1 200*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 100,0 kN dodatkowo 780*)

2) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 98,0 kN (10 t):
a) ponad 98,0 kN do 107,8 kN 240*)

b) ponad 107,8 kN do 117,6 kN 480*)

c) ponad 117,6 kN do 127,4 kN 780*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 127,4 kN dodatkowo 600*)

3) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków osi 136,3 kN (13,9 t):
a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN 480*)

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN 1 020*)

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN 1 560*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 165,7 kN dodatkowo 1 080*)

4) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków osi 153,9 kN (15,7 t):
a) ponad 153,9 kN do 163,7 kN 600*)

b) ponad 163,7 kN do 173,5 kN 1 320*)

c) ponad 173,5 kN do 183,3 kN 2 040*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 183,3 kN dodatkowo 1 440*)

5) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi powy˝ej 1,80 m — suma nacisków osi 170,4 kN (17,4 t):
a) ponad 170,4 kN do 180,2 kN 720*)

b) ponad 180,2 kN do 190,0 kN 1 560*)

c) ponad 190,0 kN do 199,8 kN 2 520*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 199,8 kN dodatkowo 1 680*)
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6) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1,30 m — suma nacisków osi 179,0 kN (18,3 t):
a) ponad 179,0 kN do 193,7 kN 480*)

b) ponad 193,7 kN do 208,4 kN 1 080*)

c) ponad 208,4 kN do 223,1 kN 1 800*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 223,1 kN dodatkowo 1 320*)

7) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,40 m — suma nacisków osi 204,5 kN (20,9 t):
a) ponad 204,5 kN do 219,2 kN 660*)

b) ponad 219,2 kN do 233,9 kN 1 440*)

c) ponad 233,9 kN do 248,6 kN 2 280*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 248,6 kN dodatkowo 1 560*)

8) dla pojedynczej osi nap´dowej 98,0 kN (10,0 t):
a) ponad 98,0 kN do 102,9 kN 300*)

b) ponad 102,9 kN do 107,8 kN 600*)

c) ponad 107,8 kN do 112,7 kN 960*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 112,7 kN dodatkowo 600*)

9) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 98,0 kN (10,0 t):

a) ponad 98,0 kN do 107,8 kN 120*)

b) ponad 107,8 kN do 117,6 kN 240*)

c) ponad 117,6 kN do 127,4 kN 420*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 127,4 kN dodatkowo 300*)

10) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków 
osi 136,3 kN (13,9 t):
a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN 240*)

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN 480*)

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN 720*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 165,7 kN dodatkowo 540*)

11) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków 
osi 153,9 kN (15,7 t):
a) ponad 153,9 kN do 163,7 kN 300*)

b) ponad 163,7 kN do 173,5 kN 660*)

c) ponad 173,5 kN do 183,3 kN 1 080*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 183,3 kN dodatkowo 720*)

6 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których 
dopuszczony jest ruch pojazdów o naciskach osi do 112,7 kN:
1) dla pojedynczej osi nienap´dowej 98 kN (10 t):

a) ponad 98 kN do 102,9 kN 240*)

b) ponad 102,9 kN do 107,8 kN 480*)

c) ponad 107,8 kN do 112,7 kN 720*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 112,7 kN dodatkowo 480*)

2) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 107,8 kN (11 t):
a) ponad 107,8 kN do 117,6 kN 180*)

b) ponad 117,6 kN do 127,4 kN 360*)

c) ponad 127,4 kN do 137,2 kN 600*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 137,2 kN dodatkowo 420*)

3) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków osi 156,8 kN (16 t):
a) ponad 156,8 kN do 166,6 kN 360*)

b) ponad 166,6 kN do 176,4 kN 780*)

c) ponad 176,4 kN do 186,2 kN 1 200*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 186,2 kN dodatkowo 840*)
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4) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków osi 176,4 kN (18 t):
a) ponad 176,4 kN do 186,2 kN 420*)

b) ponad 186,2 kN do 196,0 kN 900*)

c) ponad 196,0 kN do 205,8 kN 1 440*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 205,8 kN dodatkowo 900*)

5) dla podwójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi powy˝ej 1,80 m — suma nacisków osi 196,0 kN (20 t):
a) ponad 196,0 kN do 205,8 kN 480*)

b) ponad 205,8 kN do 215,6 kN 1 080*)

c) ponad 215,6 kN do 225,4 kN 1 680*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 225,4 kN dodatkowo 1 080*)

6) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi do 1,30 m — suma nacisków osi 205,8 kN (21 t):
a) ponad 205,8 kN do 220,5 kN 360*)

b) ponad 220,5 kN do 235,2 kN 840*)

c) ponad 235,2 kN do 249,9 kN 1 440*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 249,9 kN dodatkowo 1 080*)

7) dla potrójnej osi przyczep i naczep, przy odleg∏oÊci pomi´dzy osiami 
sk∏adowymi od 1,30 m do 1,40 m — suma nacisków osi 235,2 kN (24 t):
a) ponad 235,2 kN do 249,9 kN 540*)

b) ponad 249,9 kN do 264,6 kN 1 200*)

c) ponad 264,6 kN do 279,3 kN 1 800*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 15 kN ponad 279,3 kN dodatkowo 1 200*)

8) dla pojedynczej osi nap´dowej 112,7 kN (11,5 t):
a) ponad 112,7 kN do 117,6 kN 240*)

b) ponad 117,6 kN do 122,5 kN 540*)

c) ponad 122,5 kN do 127,4 kN 900*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 5 kN ponad 127,4 kN dodatkowo 540*)

9) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi do 1 m — suma nacisków osi 112,7 kN (11,5 t):
a) ponad 112,7 kN do 122,5 kN 120*)

b) ponad 122,5 kN do 132,3 kN 240*)

c) ponad 132,3 kN do 142,1 kN 420*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 142,1 kN dodatkowo 300*)

10) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1 m do 1,30 m — suma nacisków 
osi 156,8 kN (16 t):
a) ponad 156,8 kN do 166,6 kN 120*)

b) ponad 166,6 kN do 176,4 kN 240*)

c) ponad 176,4 kN do 186,2 kN 360*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 186,2 kN dodatkowo 240*)

11) dla podwójnej osi nap´dowej pojazdów samochodowych, przy odleg∏oÊci 
pomi´dzy osiami sk∏adowymi od 1,30 m do 1,80 m — suma nacisków 
osi 176,4 kN (18 t):
a) ponad 176,4 kN do 186,2 kN 120*)

b) ponad 186,2 kN do 196,0 kN 300*)

c) ponad 196,0 kN do 205,8 kN 480*)

d) za ka˝de rozpocz´te przekroczenie o 10 kN ponad 205,8 kN dodatkowo 300*)

7 Za przekroczenie dopuszczalnej masy ca∏kowitej pojazdu:
1) pojedynczego:

a) do 5 t w∏àcznie 600*)

b) ponad 5 t do 10 t w∏àcznie 1 440*)

c) ponad 10 t do 20 t w∏àcznie 2 880*)

d) za ka˝de rozpocz´te 5 t ponad 20 t dodatkowo 2 160*)



Dziennik Ustaw Nr 200 — 13799 — Poz. 1953

1 2 3

2) cz∏onowego lub zespo∏u pojazdów, sk∏adajàcego si´ z pojazdu silnikowego 
i przyczepy:
a) do 10 t w∏àcznie 600*)

b) ponad 10 t do 24 t w∏àcznie 1 440*)

c) ponad 24 t do 40 t w∏àcznie 2 880*)

d) za ka˝de rozpocz´te 10 t ponad 40 t dodatkowo 4 320*)

8 Za niedotrzymanie któregokolwiek z pozosta∏ych warunków przejazdu podanych 
w zezwoleniu 1 000*)

*) W stosunku do pojazdów wyposa˝onych w zawieszenie pneumatyczne kary ustala si´ w wysokoÊci o 25%
ni˝szej od wysokoÊci ustalonej w tabeli.
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