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z dnia 10 grudnia 2012 r., przekazane do Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przez Generalnq Dyrekcjq Drog Krajowych
i Autostrad, dotyczqce zmian zasad karania uzytkownikow drog naruszajqcych obowiqzek
uiszczenia oplaty elektronicznej, uprzejmie przekazujq nastqpujqce informacje odnoSnie prac
prowadzonych w przedmiotowyrn zakresie.
Resort kontynuuje analizy obejmujqce zmiany, ktore moglyby nastqpiC odnoinie zasad
sankcjonowania naruszen obowiqzku uiszczenia oplaty elektronicznej. W chwili obecnej
prowadzone sq w tym zakresie konsultacje wewnqtrzresortowe z udzialem Glownego
Inspektora Transportu Drogowego oraz Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,
czyli podmiotow bezpoSrednio zaangaiowanych w bieiqce funkcjonowanie elektronicznego
systemu poboru oplat. W szczeg6lnoSci analizowany jest wplyw wprowadzenia takich zmian
w kontekScie obowiqzujqcych zapisow Umowy nu zaprojektowanie, dostawe oraz obslugg

Krajowego Systemu Poboru Oplat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Oplat,
zawartej z Operatorem elektronicznego systemu poboru oplat - konsorcjum Kapsch. Analizy
te w pierwszej kolejnoSci skupiajq siq na ewentualnych kosztach nowych rozwiqzan i
moiliwym terminie ich wdrozenia, przy zaloieniu, ze wprowadzane zmiany nie spowodujq

' nadmiernych

obciqieli biurokratycznych zarowno po stronie uiytkownikow, jak i organow

administracji publicznej.

W zwiqzku z powyiszym pragnq poinformowaC, i e w chwili obecnej rozwaia siq
wprowadzenie zmian w systemie karania uiytkownikow drog naruszajqcych obowiqzek
uiszczenia oplaty elektronicznej, kt6re mogq obejmowaC miqdzy innymi nastqpujqce kwestie:
1. Zmianq adresata sankcji administracyjnej

-

co do zasady odpowiedzialnoSd za

naruszenie obowiqzku uiszczenia oplaty elektronicznej ponosilby wlaSciciel pojazdu lub inny
podmiot, na rzecz kt6rego przeniesiono posiadanie pojazdu (np. leasingobiorca). Na problem
podmiotu odpowiedzialnego za ww. naruszenie zwrocil w szczeg6lnoSci uwagq Rzecznik
Praw Obywatelskich w swoim wystqpieniu do Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 4 stycznia 2013 r., wskazujqc miqdzy innymi, i e ,,wielokrotnie
moie dochodzit do sytuacji, w ktdrych obowiqzek ~vniesieniaoplaty spoczywat bgdzie nu
podmiocie innym, niz ten, wobec ktdrego zastosowana moze by6 b r a administracyjna" i ze
,z punktu widzenia osoby zagroionej sankcjq moie w tym przypadku dochodzit do naruszenia

zasady pafistwa prawa". Przewiduje siq przy tym, ze za niekt6re naruszenia nadal
odpowiadalby kierowca, przykladowo za naruszenie polegajqce na nieprzelqczeniu urzqdzenia
viaBOX na tryb z przyczepqlnaczepq, w sytuacji, gdy z pojazdem sarnochodowym o
dopuszczalnej masie calkowitej nieprzekraczajqcej 12 ton zlqczona zostala przyczepalnaczepa
i taki zespol pojazd6w posiada dopuszczalnq mas9 calkowitq powyiej 12 ton (w takiej
sytuacji pojazd nalezy bowiem do innej kategorii stawek oplaty elektronicznej).
2. Wprowadzeniu tzw. blokow czasowych, ktore polegalyby na tyrn, i e jeSli w
okresie, przykiadowo, 6 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia obowiqzku uiszczenia
oplaty elektronicznej zachodzq przeslanki do naloienia kolejnych kar administracyjnych z
tego tytulu wymierzaloby siq jednq kare administracyjnq. Kolejny taki ,,blok czasowy"
m6glby zostaC rozpoczqty dopier0 po uplywie 6 godzin od stwierdzenia pienvszego
naruszenia obowiqzku uiszczenia oplaty elektronicznej. Przyjecie takiego rozwiqzania
wplynqloby korzystnie na przejrzystoSC zasad karania uzytkownik6w naruszajqcych
obowiqzek uiszczenia oplaty elektronicznej i rozwialoby wqtpliwoSci odnoinie sposobu
interpretacji pojqcia ,,przejazduV zastosowanego w art. 13k ust. 1 ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U . z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z poin. zm.).
Dodatkowo, rozwaiana jest moiliwoSC zwiekszenia dostqpnoSci dla uiytkownik6w
platnoici okresowej z zabezpieczeniem (tzw. post-pay), bqdqcej jednq z form uiszczania
oplaty elektronicznej. W zwiqzku z faktem, i e uiszczenie oplaty elektronicznej w tej formie
nastqpuje na podstawie stosownego dokumentu wystawianego przez Operatora systemu po
skorzystaniu przez uiytkownika z dr6g platnych w okreSlonym czasie, naleiy uznaC, i e
platnoid okresowa moie by6 bardziej dogodna dla uiytkownikow w kontekScie unikniqcia
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' odpowiedzialnoSci administracyjnej za naruszenie przepisow ustawy o drogach publicznych.

Wiqie siq to z faktem, i i w przypadku korzystania z drog objqtych elektronicznym systemem
poboru oplat uzytkownicy korzystajqcy z platnoSci post-pay nie muszq na biezqco
kontrolowad stanu swojego rachunku. Taka forma platnoSci zapobiega r6wniei ponoszeniu
przez uzytkownikow sankcji administracyjnych, kt6re moglyby by6 zwiqzane z brakiem
uiszczenia oplaty wynikajqcym z niedopatrzenia lub niedbalstwa uiytkownika albo z
powodow zwiqzanych z funkcjonowaniem systemu (np. problemow technicznych). Jednym z
rozwiqzan, kt6re w korzystny sposob mogloby wplynqd na wiqksze rozpowszechnienie
platnoici post-pay wSr6d uiytkownikow mogloby by6 obnizenie wysokoSci zabezpieczenia, o
kt6rym mowa w
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6 rozporzqdzenia Ministra Infi.astruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w

sprawie wnoszenia oplat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania oplat
elektronicznych i kar pienigznych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U . Nr

91, poz. 524). W szczeg6lnoSci obniienie takie mogloby nastqpid poprzez dokonanie zmian
we wzorze sluiqcym do obliczania wysokoSci zabezpieczenia (ust. 3 ww. przepisu), z tym
zastrzezeniem, iz wprowadzenie takich zmian nie mogloby w istotny sposob prowadzid do
zagroienia przychodow Krajowego Funduszu Drogowego z tytulu oplaty elektronicznej.
Pragnq przy tym dodad, i e projektowane zmiany, o ktorych mowa w przedmiotowym
piSmie majq charakter wstqpny i sq nadal analizowane. Dodam, ze sq one traktowane przez
resort jako pakiet, majqcy na celu usprawnienie zasad karania uiytkownikow naruszajqcych
obowigzek uiszczenia oplaty elektronicznej.
Nalezy jednoczeinie podkreSlid, ze stosowny projekt zmiany przepisow zostanie
udostepniony publicznie po uzyskaniu stosownej zgody Zespolu do Spraw Programowania
Prac Rzqdu, kt6ry zgodnie z upowainieniem Rady Ministr6w z dnia 4 paidziernika 201 1 r.
podejmuje decyzjq o ewentualnym umieszczeniu danego projektu aktu normatywnego
w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrdw. W przypadku uzyskania zgody Zespolu,

projekt zostanie skierowany do dalszych uzgodnien, w tym konsultacji spolecznych, zgodnie
z procedurq okreSlonq w uchwale Nr 49 Rady Ministrbw z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin
pracy Rady Ministrbw (M.P. z 2002 r. Nr 13, poz. 221, z poin. zm.).
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Generalnego yre ora Drog Krajowych i Autostrad.

