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Piotr LEWANDOWSKI 

SYSTEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

 

W artykule zostały omówione problemy związane z opłatami drogowymi związanymi z korzystaniem z infrastruktury dro-

gowej w Polsce w świetle prawa wspólnotowego  

 

WSTĘP 

Liberalizacja przepisów dotyczących przewozów międzynaro-
dowych w krajach Unii Europejskiej jest powodem krytyki przez 
niektóre grupy przewoźników drogowych w sprawach dotyczących 
równych szans do korzystania z infrastruktury drogowej.  

W Eurolandzie za przewóz ładunków ciężarowych nakładane 
są opłaty drogowe. Dyrektywa o „Eurowiniecie” z 1999 roku w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
od pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony była kluczem 
do odzyskiwania kosztów poniesionych na infrastrukturę drogową. 
Dyrektywa zezwala państwom członkowskim na pobieranie opłat za 
korzystanie z infrastruktury (rozliczanych czasowo np.: za dzień, za 
tydzień, za rok) lub opłat za przejazd (rozliczanych według przebytej 
drogi np.: za kilometr). Regulacja ta zabraniała odzyskiwanie innych 
kosztów, miedzy innymi takich jak koszty zewnętrzne transportu ( 
hałas, zanieczyszczenie powietrza), które ponoszone były przez 
ogół społeczeństwa i podatników. 

W dniu 01 czerwca 2011 roku Parlament Europejski przegło-
sował nowe przepisy umożliwiające państwom członkowskim obcią-
żanie pojazdów ciężarowych kosztami związanymi nie tylko z 
utrzymaniem infrastruktury, ale także dodatkową opłatą z tytułu 
hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Nowa regulacja od 2012 roku 
umożliwiła także państwom członkowskim odziaływanie na problem 
dużego natężenia ruchu, dając im możliwość elastycznego regulo-
wania wysokości opłat (z możliwością zwiększenia ich nawet o 175 
procent), zależnie od pory dnia. Dodatkowo powstał mechanizm 
umożliwiający przeznaczenie dochodów z nowych opłat na projekty 
inwestycyjne służące modernizacji infrastruktury transportowej. 

Obecnie unijne przepisy stanowią bodziec cenowy dla operato-
rów, dzięki którym pojazdy ciężarowe ponoszą całość kosztów 
związanych z powodowanym przez nie hałasem i zanieczyszcze-
niem powietrza. Dają również narzędzie do regulowania natężenia 
ruchu w zależności od pory dnia (tak aby pojazdy ciężarowe nie 
wyjeżdżały na drogi w godzinach szczytu). 

W praktyce opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych stanowią oko-
ło 3-4 eurocenty za kilometr przejechanej drogi zależnie od klasy 
Euro danego pojazdu, lokalizacji drogi oraz natężenia ruchu.  

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej opłaty mają być pobie-
rane przez systemy elektroniczne a przewoźnicy maja otrzymywać 
potwierdzenia zapłaty, na których wyraźnie określona winna być 
kwota opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych, tak aby mogli oni prze-
nieść jej koszty na swoich klientów. 

1. RODZAJE OPŁAT DROGOWYCH W POLSCE 

Poszczególne kraje indywidualnie określają sieć swoich dróg 
za korzystanie z których chcą pobierać opłaty i indywidualnie okre-
ślają ich wysokości.  
 

Również systemy związane ze sposobem pobierania opłat za 
korzystanie z infrastruktury drogowej od zawodowych przewoźników 
są zróżnicowane. 

Drogi krajowe i autostrady w Polsce od kilku lat rozwijają się 
bardzo intensywnie. Niestety budżet przeznaczony na ten cel nie w 
stanie udźwignąć tej inwestycji przy jednoczesnym ponoszeniu 
kosztów konserwacji i niezbędnych remontów.  

Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie autostrady w Pol-
sce będą płatne. Obecnie opłaty na odcinkach autostrad wynoszą: 
Odcinki PPP:  
– Autostrada A1 - odcinek Rusocin - Nowa Wieś  
– Autostrada A2 - odcinek Konin - Świecko  
– Autostrada A4 - odcinek Kraków - Katowice  
Odcinki zarządzane przez GDDKiA:  
– A2 Konin-Stryków  
– A4 Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) - Sośnica (węzeł 

Sośnica)  
Pobór opłat odbywa się w systemie zamkniętym. Koszt prze-

jazdu zależy od kategorii pojazdu oraz długości przejechanego 
odcinka, a należność jest pobiera na końcu trasy przejazdu. 

 
Tab. 1. Stawki opłat za 1km w PLN na autostradzie  

A1  Rusocin – Nowa Wieś 
Kategoria pojazdu Stawka w PLN (Netto) za 1 km 

Kategoria 1 0,16 

Kategoria 2 0,38 

Kategoria 3 0,38 

Kategoria 4 0,38 

Kategoria 5 10 x stawka dla Kat. 1 

Źródło: Wg danych GDDKiA 
 

Tab. 2. Stawki opłat za 1km w PLN na autostradzie  
A2  Konincin – Świecko 

Kategoria pojazdu Świecko-Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl-Konin 

Kategoria I 0,20 0,36 

Kategoria II 0,46 0,58 

Kategoria III 0,46 0,88 

Kategoria IV 0,46 1,36 

Kategoria V 0,46 3,60 

Źródło: Wg danych GDDKiA 
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Tab. 3 . Stawki opłat za przejazd A4 raków- Katowice w PLN 
Kategoria pojazdu Stawka w PLN 

Kategoria I 10 (20) 

Kategoria II 33 

Kategoria III 33 

Kategoria IV 53 

Kategoria V 53 

Źródło: Wg danych GDDKiA 
 

Tab. 4 .Klasyfikacja pojazdu 

 
Źródło: Wg danych GDDKiA 

 
Przy wjeździe na autostradę każdy kierowca powinien pobrać 

bilet upoważniający do jednorazowego przejazdu. Bilet bezwzględ-
nie należy zachować do kontroli w punkcie opłat, gdyż na jego 
podstawie zostanie naliczona opłata za przejazd.  

 
W razie braku ważnego biletu wjazdowego kierowca jest zobo-

wiązany do uiszczenia maksymalnej opłaty zgodnie z obowiązującą 
tabelą opłat dla danej kategorii pojazdu i danego miejsca poboru 
opłat. 
Opłata za przejazd pobierana jest wyłącznie w umieszczonych w 
poprzek głównych jezdni autostrady punktach poboru opłat (PPO), 
w których dokonuje się płatności zróżnicowanej w zależności od 
typu pojazdu.  

Stosowany system poboru opłat jest system obniżającym płyn-
ność ruchu ponieważ aby dokonać płatności pojazd musi się za-
trzymać przy każdym punkcie poboru opłat a w okresie wzmożone-
go ruchu  przyczynia się do powstawania korków. 

Ministerstwo Infrastruktury wskazało stawki opłat za przejazd 
autostradami w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury w spra-
wie stawek opłat za przejazd autostradą: 
– Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kate-

gorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 zł. 
– Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kate-

gorii 2 (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masiecałkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony) wynosi 0,10 zł. 
Pozostałe opłaty uzależnione są od:  

1. klasy drogi, 
2. maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
3. klasy emisji spalin EURO. 

2. SYSTEMY ELEKTRONICZNEGO POBORU OPŁAT 
DROGOWYCH 

Systemy elektronicznych opłat drogowych są wprowadzone w 
krajach europejskich już od początku lat dziewięćdziesiątych. Pod-
stawą wdrażania tego typu systemów w Europie jest Europejska 
Usługa Poboru Opłat (European Electronic Toll Service – EETS). 

 
EETS pozwala użytkownikom dróg na uiszczanie opłat za prze-

jazd w całej Unii Europejskiej, w ramach jednej umowy, z jednym 
usługodawcą i jedną jednostką pokładową (tzw. OBU – On-Board 
Unit).  

 
Systemy elektronicznych opłat drogowych są wprowadzone w  

krajach europejskich już od początku lat dziewięćdziesiątych.  
Podstawą wdrażania tego typu systemów w Europie jest Euro-

pejska Usługa Poboru Opłat (European Electronic Toll Service – 
EETS). 

 

 

Rys. 1. System płatnych autostrad wraz z punktami poboru opłat 
/Źródło: materiały GDDKiA 
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EETS pozwala użytkownikom dróg na uiszczanie opłat za prze-
jazd w całej Unii Europejskiej, w ramach jednej umowy, z jednym 
usługodawcą i jedną jednostką pokładową (tzw. OBU – On-Board 
Unit). 

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów 
samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od 
ich dopuszczalnej masy całkowitej.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 Listopada 2008 roku o zmianie 
ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, elek-
troniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płat-
nych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych. 
Wszystkie przychody z Systemu viaTOLL trafiają do Krajowego 
Funduszu Drogowego. Zostają one przeznaczone na dalsze inwe-
stycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz na modernizację 
istniejącej infrastruktury drogowej.Aby korzystać z sieci dróg płat-
nych, objętych systemem viaTOLL, należy obowiązkowo wyposażyć 
pojazd w małe, elektroniczne urządzenie pokładowe („viaBOX”). 
Jest to urządzenie, które przesyła zakodowane w nim informacje o 
pojeździe do przekaźników zainstalowanych na bramownicach 
podczas przejazdu pod nimi. Dzięki viaBOX możliwe jest w nalicza-
nie w sposób elektroniczny należnej opłaty za przejazd drogami 
płatnymi.Urządzenie viaBOX zostanie wydane po dokonaniu reje-
stracji i podpisaniu umowy oraz wniesieniu kaucji. Instalacja via-
BOX-a jest bardzo prosta - należy przykleić viaBOX po wewnętrznej 
stronie przedniej szyby pojazdu za pomocą dwustronnych plastrów 
dołączonych do opakowania. W środku opakowania znajduje się 
także szczegółowa instrukcja, która opisuje proces instalacji urzą-
dzenia oraz zawiera dodatkowe informacje na temat działania via-
BOX-a. Urządzenie pokładowe korzysta z baterii i dlatego nie wy-
maga podłączenia do gniazdka elektrycznego w pojeździe. viaBOX 
może być używany tylko w jednym, konkretnym pojeździe, dla 
którego została dokonana rejestracja.  

Aby uniknąć pomyłek z urządzeniami pokładowymi pochodzą-

cymi z innych krajów, viaBOX jest oznakowany logo systemu via-
TOLL. 
 

Tab. 5. Wysokość stawek płaty elektronicznej dla dróg krajowych 
klasy A-S 

Kategoria pojazdu 

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km 
drogi krajowej (w zł) 

Klasy pojazdów w EURO w zależności od 
limitów emisji spalin (1) 

max. 
EURO 2 

EURO 
3 

EURO 
4 

min.EURO 
5 

Pojazdy samochodowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
(2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 

0,40 0,35 0,28 0,20 

Pojazdy samochodowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
(2) co najmniej 12 t 

0,53 0,46 0,37 0,27 

Autobusy niezależnie od do-
puszczalnej masy całkowitej 

0,40 0,35 0,28 0,20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDPiA 
 

Tab. 6. Wysokość stawek płaty elektronicznej dla dróg krajowych 
klasy GP i G 

Kategoria pojazdu 

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km 
drogi krajowej (w zł) 

Klasy pojazdów w EURO w zależności od 
limitów emisji spalin (1) 

max. 
EURO 2 

EURO 3 EURO 4 
min. 
EURO 5 

Pojazdy samochodowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
(2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 

0,32 0,28 0,22 0,16 

Pojazdy samochodowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
(2) co najmniej 12 t 

0,42 0,37 0,29 0,21 

Autobusy niezależnie od do-
puszczalnej masy całkowitej 

0,32 0,28 0,22 0,16 

Źródło: opracowanie własne. Na podstawie danych GDDPiA  
 

    

   
Rys. 2. Mapa dróg objęta systemem poboru opłat via TOLL 

/Źródło: Materiały GDDKiA 
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System viaTOLL został wprowadzony w marcu 2011 roku. Po-
czątkowo obejmował drogi ekspresowe i autostrady o łącznej długo-
ści 1565 km. Polska (głównie wykorzystując środki z Unii Europej-
skiej) stale wprowadza do użytku nowe odcinki dróg tranzytowych, i 
tak w 2012 oddano 325 km, w 2013 w marcu 300 km i w październi-
ku 465 km, we wrześniu 2014 kolejne 265 km. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.02.2015r. wprowadza 
dodatkowe rozszerzenie. Od 30.06.2015r. do systemu dołączonych 
zostanie 251 km dróg krajowych (35 km autostrad i 216 km dróg 
ekspresowych). W ciągu czterech lat długość dróg, na których 
pobierane są opłaty za przejazd podwoiła się i wynosi obecnie 3171 
km. Jednak mapka umieszczona na rys.3 pokazuje jak wiele jesz-
cze w tym zakresie jest do zrobienia, jak ukształtowanie i położenie 
Polski sprzyja wykorzystaniu prawa europejskiego do stosowania 
opłat za korzystanie z dróg, które w przyszłości powinny zastąpić 
fundusze europejskie. Najlepiej można to zauważyć po wzroście 
dochodów z e-myta. W 2014 roku na płatnych drogach viaTOLL 
zebrano 1,42 mld zł, tzn. o 1/3 więcej niż w roku poprzednim. Coraz 
większa jest też liczba korzystających, zauważa się rosnącą liczbę 
rejestrujących się przewoźników (w 2014 roku 843 tys. wobec 766 
tys. w roku 2013). 

3. KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY 

Jak wspomniano we wstępie, odpłatność wybranych dróg kra-
jowych i autostrad, została ustanowiona w celu poprawy stanu 
budżetu na ich rozwój. Funduszem, który w bezpośredni sposób 
zajmuje się zbieraniem środków finansowy jest KRAJOWY FUN-
DUSZ DROGOWY. Z założenia jest to fundusz celowy stanowiący 
wsparcie dla realizacji rządowego Programu Budowy Dróg i Auto-
strad w Polsce. Oprócz KFD, inwestycje drogowe finansowane są 
również z budżetu państwa oraz środków unijnych. 

Źródłami zasilania Funduszu są: 
1. Stałe wpływy z opłaty paliwowej od paliw silnikowych i gazu do 

napędu pojazdów przy czym 80% wpływów zasila KFD, a 20% 
wpływów zasila Fundusz Kolejowy. 

2. Środki przekazywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad z tytułu płatności dokonywanych przez opera-
torów autostrad płatnych oraz opłat za dokumentacje przetar-
gowe. 

3. Inne wpływy z opłat drogowych - opłaty i kary pobierane na 
podstawie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o drogach 
publicznych. 
Wpływy wynikające z handlu paliwami silnikowymi to paliwa 

silnikowe oraz gaz które, objęte są w Polsce dwoma rodzajami 
opłat(pomijając podatek VAT) : Akcyzą oraz tzw. opłatą paliwową.  
– AKCYZA - podatek akcyzowy - jest podatkiem mającym na celu 

ograniczenie spożycia niektórych produktów, lub ograniczyć 
akumulację zysków. Niestety stały się one obszernym i łatwym 
wpływem dla budżetu państwa. Wpływy z akcyz nie są jednak 
źródłem zasilającym w całości inwestycje drogowe, gdyż trafiają 
one do budżetu państwa.  

– OPŁATA PALIWOWA- jest to należność pobierana w Polsce w 
wyniku wprowadzenia na rynek krajowy paliw silnikowych oraz 
gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych. 
Wpływy z Opłaty Paliwowej przekazywane są w 80 % na KFD i 
w 20% na Fundusz Kolejowy. 
Obowiązek uiszczania takiej opłaty ciąży na :  

– producencie paliw silnikowych lub gazu  
– importerze paliw silnikowych lub gazu  
– podmiocie dokonującym nabycia paliw silnikowych lub gazu 

 

Przykładowa cena paliwa (4,50PLN/l-benzyna) jest obciążona 
poniższymi podatkami: 
– Akcyza – 1,54 PLN/l 
– Podatek VAT - 0,65 PLN/l 
– Opłata paliwowa - 0, 13 PLN/l 

PODSUMOWANIE 

Wprowadzone przez Komisję Europejską nowe regulacje 
znacznie poszerzyły zakres możliwości pobierania opłat. Została 
uwzględniona nie tylko sieć TEN-T, ale także wszystkie autostrady 
w Europie. Dyrektywa dała państwom członkowskim możliwość 
obciążenia pojazdów ciężarowych opłatami, które równoważą nie 
tylko koszty infrastruktury, ale także powodowanych przez ruch 
drogowy hałasu i zanieczyszczenia powietrza. 

Nowe przepisy umożliwiły krajom członkowskim podniesienie 
wysokości opłat w godzinach szczytu i obniżenia poza szczytem, 
tak aby skutecznie zmniejszyć jego natężenie. Podwyższenie jest 
możliwe nawet o 175 procent powyżej średniej wysokości stawek, 
przy czym najwyższe opłaty mogą być pobierane przez maksymal-
nie pięć godzin szczytu dziennie (przez resztę dnia na tym samym 
odcinku drogi muszą obowiązywać stawki niższe).  

Obowiązujące normy przewidują przeznaczenie dochodów z 
opłat za przejazd na poprawę stabilności sektora transportu. Stano-
wią silną zachętę do gromadzenia nowych przychodów z tytułu opłat 
i wykorzystania ich do finansowania określonych projektów trans-
portowych. Przepisy dają również państwom członkowskim możli-
wość podjęcia decyzji o przeznaczeniu 15 procent całkowitej kwoty 
uzyskanych dochodów na projekty w ramach transeuropejskiej sieci 
transportowej. W tym zakresie istnieje zobowiązanie państw wspól-
noty dotyczące przejrzystej sprawozdawczości i przedstawiania 
regularnych sprawozdań ze sposobu wykorzystania całości docho-
dów z opłat za przejazd. 

Osobno zostały uwzględnione obszary górskie, w odniesieniu 
do których przepisy umożliwiają jednoczesne stosowanie obowiązu-
jących dopłat oraz nowych opłat z tytułu kosztów zewnętrznych, 
które trzeba wydać na finansowanie projektów priorytetowych tran-
seuropejskiej sieci transportowej w ramach tego samego korytarza 
TEN. 

Aby stale nadzorować przestrzeganie zasady „zanieczyszcza-
jący płaci” oraz kwestię internalizacji kosztów zewnętrznych, Komi-
sja Europejska wprowadziła tzw. klauzulę „randez-vous”, która 
umożliwia przygotowanie sprawozdań na temat dalszej internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu wobec innych pojazdów oraz aby 
zapewnić bardziej zharmonizowane podejście. 

Bardzo dobrze w ten kierunek wpisuje się Polska. Stale zwięk-
szająca się sieć płatnych dróg krajowych daje szansę na stały roz-
wój transportu. Rosnąca liczba korzystających z tej sieci przewoźni-
ków krajowych a przede wszystkim zagranicznych gwarantuje stałe 
inwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej i tym samym dobre 
wykorzystanie położenia geograficznego kraju. 
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breakdown/tunnels-bridges.html 
https://www.storebaelt.dk/priserprodukte 

System of payments for receiving the 
road infrastructure 

New regulations enforced by the European Commission 

much extended the scope of the possibility of the collection of 

fees, an included not only net stayed TEN-T but also all mo-

torways in Europe, the Directive gave the possibility of bur-

dening heavy duty vehicles with payments to Member States 

which not only costs of infrastructure are balancing but also 

caused by the road traffic of the noise and the air pollution. 

New provisions enabled off-peak hours member states of 

raising the amount of fees in the rush hour and lowering in 

order effectively to reduce straining him. 

Applicable standards predict allocating profits on fares 

for the improvement in the stability of the sector of the 

transport. They constitute the strong incentive to the accumu-

lation of the new income on account of payments and using 

them for financing specific transport projects. 

Very well Poland is becoming part of this direction. Con-

stantly the increasing network of paid national roads is giv-

ing the chance of the permanent development of the 

transport. Growing number of domestic carriers using this 

network but first of all foreign permanent investing is guar-

anteeing into the development of the road infrastructure and 

in the process the better utilization of the geographical situa-

tion of the country. 
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