DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Warszawa, dnia 15 września 2016 r.
Poz. 65
ZARZĄDZENIE NR 39
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T W A 1)
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat
dla pojazdów ciężkich i lekkich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa powołuje się Zespół do spraw
przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich, zwany dalej
„Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw transportu, zwanego
dalej „Ministrem”.
3. Zespół jest właściwy w sprawach nadzorowania i koordynacji działań mających na celu
przygotowanie nowego systemu poboru opłat za przejazd drogami krajowymi.
§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)

analiza obecnego systemu poboru opłat drogowych oraz zidentyfikowanie jego słabych
i mocnych stron;

2)

zdefiniowanie głównych założeń, które ma realizować system poboru opłat drogowych po dniu
2 listopada 2018 r. z uwzględnieniem zalet oraz ograniczeniem mankamentów obecnego
systemu;

1)

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
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wypracowanie optymalnych rozwiązań składających się na system poboru opłat drogowych,
stanowiących podstawę do przygotowania dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia
wykonawcy/operatora systemu poboru opłat drogowych;

4)

koordynowanie przygotowania i opiniowanie głównej dokumentacji związanej z systemem
poboru opłat drogowych;

5)

nadzór nad dokonaniem niezbędnych uzgodnień dokumentacji dla nowego systemu poboru
opłat drogowych z właściwymi instytucjami i podmiotami;

6)

przedstawienie do akceptacji Ministra wyników prac Zespołu wraz z rekomendacją do decyzji
kierunkowej w zakresie systemu poboru opłat drogowych po dniu 2 listopada 2018 r.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)

Przewodniczący Zespołu - Podsekretarz Stanu właściwy do spraw dróg publicznych;

2)

Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych;

3)

Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
właściwy do spraw systemu poboru opłat;

4)

członkowie Zespołu - przedstawiciele:
a)

Departamentu Dróg Publicznych,

b)

Departamentu Prawnego,

c)

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

d)

Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli
innych organów administracji rządowej, urzędów i jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra, a także przedstawicieli innych komórek organizacyjnych
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz ekspertów.
§ 4. Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1)

zwołuje posiedzenia Zespołu;

2)

przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3)

przydziela zadania członkom Zespołu i weryfikuje stan ich realizacji;

4)

wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

5)

akceptuje ostatecznie dokumentację wypracowaną w ramach prac Zespołu.
§ 5. 1. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, w celu realizacji

zadań może tworzyć w ramach Zespołu grupy robocze lub delegować członka Zespołu do
uczestnictwa w pracach związanych z systemem poboru opłat, prowadzonych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
2. W pracach grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział także osoby
niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
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§ 6. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach
Zespołu.
§

7.

Obsługę

administracyjno-organizacyjną

Zespołu

zapewnia

Departament

Dróg

Publicznych.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

