
      

 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 lutego 2020 r. 

Poz. 211 

 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY
1) 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 

Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-

szu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278) ogłasza się, co następuje: 

W obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na 

rok 2020 (M.P. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 1 wyrazy „138,49 zł ” zastępuje się wyrazami „155,49 zł”; 

2) w pkt 2 wyrazy „306,34 zł” zastępuje się wyrazami „323,34 zł”; 

3) w pkt 3 wyrazy „170,55 zł” zastępuje się wyrazami „187,55 zł”. 

Zmiany, o których mowa w pkt 13, stosuje się od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13 lutego 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278). 

Minister Infrastruktury: wz. R. Weber 

                                                           
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257). 
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