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Treść: 

Celem niniejszej analizy jest dokonanie szczegółowego przeglądu istniejącego systemu 
pobierania opłat za pojazdy ciężarowe w Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W niniejszej 
analizie przedstawiono zatem ogólną sytuację obecnie działających rozwiązań oraz ich 
wpływ, w świetle proponowanego opracowania dyrektywy dotyczącej tzw. eurowiniet, 
debaty w sprawie zmian klimatycznych i przewidywanego nasilenia drogowego transportu 
towarowego. 
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Streszczenie  

Celem niniejszej analizy jest dostarczenie Komisji Transportu i Turystyki szczegółowego przeglądu 
istniejącego systemu pobierania opłat za pojazdy ciężarowe w Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. 
W niniejszej analizie przedstawiono zatem ogólną sytuację obecnie działających rozwiązań oraz ich 
wpływ, w świetle proponowanego opracowania dyrektywy dotyczącej tzw. eurowiniet, debaty 
w sprawie zmian klimatycznych i przewidywanego nasilenia drogowego transportu towarowego. 

Sytuacja w odniesieniu do systemów pobierania opłat transportowych w Unii Europejskiej jest 
jednakże obecnie dosyć zróżnicowana. Niektóre kraje nadal stosują tradycyjne systemy winiet, inne 
pobierają opłaty jedynie za części sieci autostrad, które są obsługiwane przesz prywatnych 
koncesjonariuszy, kilka krajów wprowadziło już systemy pobierania opłat uzależnionych od 
odległości, natomiast w jeszcze innej grupie państw członkowskich w ogóle nie działają obecnie 
żadne podobne systemy. Sytuacja dotycząca prowadzonej polityki nie jest jednak ostatecznie 
ustabilizowana, gdyż w wielu państwach członkowskich trwa przegląd strategii opłat drogowych, w 
oczekiwaniu na nowe kroki podejmowane na szczeblu europejskim i przy uwzględnieniu przeglądu 
internalizacji kosztów zewnętrznych. 

Wyniki niniejszej analizy są oparte na szczegółowym przeglądzie najnowszych sprawozdań, 
projektów, statystyk, komunikatów itd., które dotyczyły analizy istniejących systemów oraz ich 
wpływu, a także które zawierały ocenę i zalecenia obejmujące różne opcje poprawy i rozwoju 
aktualnego systemu opłat drogowych. 

Przegląd ten umożliwił wskazanie potencjalnie najbardziej korzystnych działań, jakie może podjąć 
Unia Europejska, aby stawić czoła wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie interoperacyjnego systemu 
opłat za transport w całej Europie, który będzie w stanie zagwarantować skuteczność, pokrycie 
kosztów zewnętrznych i wytwarzanie dochodu.  

Metodologia 

Dokument został podzielony na trzy części: pierwsza część jest poświęcona analizie obecnie 
działającego systemu pobierania opłat, druga zawiera analizę zaobserwowanego i potencjalnego 
wpływu rozwiązań dotyczących pobierania opłat, a w trzeciej przedstawiono zalety i wady 
wskazanych podejść oraz sugerowane zalecenia: 

▪ Pierwsza część, „Przegląd obecnie istniejących systemów pobierania opłat za drogowy transport 
towarowy”, zawiera przegląd teoretycznych, legislacyjnych i regulacyjnych aspektów 
istniejących opłat za korzystanie z infrastruktury i dostarcza poglądowy obraz na obecną 
sytuację w Europie. 

▪ Druga część, „Wpływ różnych systemów pobierania opłat”, skupia się na skutkach 
obowiązujących praktyk poboru opłat za korzystanie z infrastruktury w Szwajcarii, Niemczech, 
Austrii i Czechach. Dla każdego z wymienionych krajów przeanalizowano zaobserwowany 
wpływ na podział zadań przewozowych, ograniczenie liczby pojazdokilometrów, skład 
i modernizację floty, wykorzystanie dochodów, przekierowanie ruchu oraz optymalizację 
wskaźnika wypełnienia. Najbardziej znaczące rodzaje wpływu poddano analizie porównawczej 
pomiędzy czterema wspomnianymi krajami oraz krajami, w których działają prywatni 
koncesjonariusze pobierający opłaty w zależności od odległości oraz systemy opłat 
uzależnionych od czasu. Analizę uzupełniono badaniem dalszych potencjalnych środków, które 
można by wprowadzić w innych krajach oraz na obszarach wrażliwych. 
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▪ Trzecia część, „Wnioski i zalecenia”, zawiera porównanie zalet i wad systemów opłat 
uzależnionych od czasu (winiety) oraz systemów opartych na przebytej odległości, które 
umożliwia ocenę najlepszego sposobu dalszego postępowania, prowadzącego do osiągnięcia 
celów unijnej polityki środowiskowej. W tej części zarysowano także ostateczne wskazówki dla 
dalszego rozwoju systemu pobierania opłat za pojazdy ciężarowe w Europie. 

Istniejące systemy pobierania opłat  

Cztery kraje rozpoczęły już prace prowadzące do pełnego zastosowania rozwiązań w zakresie 
pobierania opłat za pojazdy ciężarowe uzależnionych od odległości, zaproponowanych 
w dyrektywie dotyczącej tzw. eurowiniet i uważanych za najwłaściwszy sposób stosowania zasad 
„użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci” – te kraje to Austria, Czechy, Niemcy i Szwajcaria. 
Głównymi celami tych systemów jest finansowanie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi bardziej 
zrównoważonych rodzajów transportu oraz ochrona środowiska. 

We Francji, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Portugalii i Słowenii sektor prywatny obsługuje część 
sieci autostrad już od kilkudziesięciu lat. Podmioty prywatne mają prawo nakładać opłaty za 
korzystanie z autostrad, a wysokość tych opłat jest zazwyczaj określona w umowie z władzami 
krajowymi. Opłaty te pokrywają koszty eksploatacyjne, a ich nadwyżka stanowi zysk. Opłaty są 
pobierane w zależności od rodzaju pojazdu: są inne dla motocykli, samochodów osobowych oraz 
małych i dużych pojazdów ciężarowych. 

W pozostałych krajach sytuacja rysuje się inaczej: 

▪ W Belgii, Danii, Luksemburgu, Holandii i Szwecji od 1 stycznia 1995 r. istnieje system winiet. 
Opłaty za winiety mają zastosowanie do sieci autostrad oraz niektórych dróg krajowych i są 
pobierane od pojazdów o wadze powyżej 12 ton. Opłata jest uzależniona od czasu i jest 
wnoszona z góry. Dokonywane jest rozróżnienie uwzględniające wpływ pojazdu na środowisko 
(klasa EURO) oraz liczbę osi; 

▪ Inne państwa członkowskie stosują różne rodzaje opłat za korzystanie z ich sieci autostrad: 
Bułgaria i Rumunia mają uzależnione od czasu systemy winiet za korzystanie ze wszystkich 
dróg międzymiastowych; na Węgrzech, Litwie i Słowacji winiety nalepiane na szyby są 
obowiązkowe na niektórych odcinkach autostrad, natomiast w Polsce opłaty są pobierane 
osobno na kilku odcinkach. 

Kilka krajów nie ma obecnie żadnego systemu opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, lecz 
niektóre z nich właśnie rozważają uruchomienie takich systemów: np. w Wielkiej Brytanii trwają 
dyskusje w sprawie wprowadzenia krajowego systemu opartego na przebytej odległości, 
obejmującego wszystkie pojazdy; również Szwecja i Holandia analizują możliwości wprowadzenia 
uzależnionego od odległości systemu pobierania opłat za drogi międzymiastowe od pojazdów 
ciężarowych. 

Wpływ systemów pobierania opłat 

Wpływ systemów pobierania opłat od pojazdów ciężarowych jest możliwy do oszacowania tylko 
w niektórych przypadkach. Brak dowodów wynika z faktu, że do ujawnienia skutków reform 
dotyczących opłat za drogi prawdopodobnie potrzeba więcej czasu. Oprócz istniejących trudności 
w wyodrębnianiu skutków polityk pobierania opłat spośród innych czynników i/lub 
długoterminowych tendencji, istnieją inne czynniki, które powinno się uwzględnić, jak na przykład 
wyższe ceny paliwa, zmieniona masa pojazdów oraz otwarty rynek na Europę Wschodnią itd. 
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Na podstawie zaobserwowanego wpływu wykazanego w analizach przypadku oraz przy 
uwzględnieniu istniejących trudności na rynku drogowego transportu towarowego, poniższa tabela 
zawiera podsumowanie potencjalnych rodzajów wpływu, jakie należy wziąć pod uwagę podczas 
sporządzania zarysu optymalnej polityki pobierania opłat. 

Skutki polityk pobierania opłat za pojazdy ciężarowe 

Potencjalny 
wpływ 

Opis Wpływ 

Modernizacja 
floty 

Rozwiązania w zakresie opłat mogą pomóc w przyspieszeniu tempa 
modernizacji floty pojazdów ciężarowych: należy skoordynować rozwiązania 
w zakresie opłat z harmonogramem wprowadzania norm emisji, tak, aby 
przedsiębiorstwa transportowe mogły z wyprzedzeniem planować inwestycje.  
Innymi słowy, powiązanie pomiędzy systemem opłat a ramami regulacyjnymi 
w tym samym obszarze polityki ma bardzo istotne znaczenie.  

+++ 

Rozmiar/masa 
pojazdu 

Praktyka wykazała, że rynek dostosowuje się w oparciu o limity narzucone 
przez polityki dotyczące pobierania opłat, a zatem należy dołożyć starań, aby 
włączyć do systemów wszystkie rodzaje pojazdów towarowych. Wyłączenie 
lekkich pojazdów ciężarowych (<3,5t) z systemu pobierania opłat stanowi 
zachętę do przejścia na takie pojazdy, nawet jeśli ta strategia nie jest wydajna z 
perspektywy kosztów wewnętrznych (takie przejście na lekkie pojazdy 
ciężarowe miałoby większe znaczenie, gdyby wartością graniczną było 12t, jak 
w przypadku niemieckich opłat drogowych) 

++ 

Wybór drogi 
okrężnej  

Istnieją dowody, że system pobierania opłat za sieć autostrad oparty na 
przebytej odległości wiąże się z możliwością wyboru drogi okrężnej. Zjawisko 
to ma miejsce, gdy równolegle do autostrady istnieje gęsta sieć dróg 
drugorzędnych dobrej jakości, pod warunkiem, że drogi takie nie są jeszcze 
zatłoczone. Są dwa sposoby zlikwidowania tego problemu: ustalenie 
ograniczeń prędkości oraz ograniczenie dostępu do takich dróg lub 
rozszerzenie systemu pobierania opłat na całą sieć drogową (chociaż w tym 
przypadku drogą okrężną mógłby się stać przejazd przez kraje sąsiadujące). 

Niewielki 
obszar 
geograficzny ++ 
 
Większy obszar 
geograficzny + 
 

Optymalizacja 
przewozu 
drogowego 

Systemy opłat mogłyby pomóc w ograniczeniu pustych przejazdów oraz 
w zwiększeniu wskaźników wypełnienia, chociaż należy stwierdzić, że rynek 
już jest dosyć racjonalny i w wysokim stopniu konkurencyjny. Aby utrzymać 
swoją konkurencyjność, przedsiębiorstwa przewozowe szybko reagują i 
wprowadzają środki ograniczania kosztów (dotyczące decyzji o zakupach i 
inwestycjach oraz decyzji w zakresie wykorzystania pojazdów), lecz 
ulepszenia te mają charakter raczej marginalny. 

+ 

Przesunięcie 
modalne 

Systemy opłat za pojazdy ciężarowe mogą mieć ograniczony skutek: nie 
zaobserwowano w praktyce znaczącego przesunięcia modalnego. Powinno się 
również wziąć pod uwagę problemy związane z ładownością alternatywnych 
środków transportu: jeśli dostępne są niezagospodarowane możliwości bardziej 
przyjaznych dla środowiska środków transportu, można by wprowadzić 
wzrastające opłaty, aby sprowokować lokalne przesunięcie modalne. 

+/- 

 

Systemy pobierania opłat w zależności od przebytej odległości lub czasu 

Z analizy istniejących systemów pobierania opłat oraz ich skutków wynika, że dwa główne obecnie 
obowiązujące systemy (system opłat uzależnionych od czasu i system opłat uzależnionych od 
odległości) można uznać za środki prowadzące do wspólnej europejskiej polityki pobierania opłat, 
charakteryzującej się zastosowaniem w całej sieci systemu opartego na przebytej odległości. 
Główny powód przejścia od podejścia uzależnionego od czasu do szeroko stosowanego podejścia 
uzależnionego od odległości można wywnioskować z poniższej tabeli, zawierającej listę 
najważniejszych zalet i wad dwóch obecnie stosowanych podejść w zakresie pobierania opłat.  
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Zalety i wady podejść w zakresie pobierania opłat drogowych za pojazdy ciężarowe 

Opłaty uzależnione od odległości  Opłaty uzależnione od czasu 

Sieć ograniczona Sieć ogólnokrajowa 
Zalety − Niskie koszty wdrożenia 

− Proste i łatwe do zrozumienia 
− Możliwość internalizacji 

kosztów zewnętrznych  
− Pewien stopień 

ograniczenia zatorów 
drogowych 

− Elastyczność 
technologiczna 

− Przejrzysty i przyjazny dla 
użytkownika system 

− Sprawiedliwe generowanie 
dochodów 

 

− Możliwość internalizacji kosztów 
zewnętrznych 

− Ogólne zarządzanie ruchem 
− Zwiększona elastyczność 

technologiczna w kierunku 
interoperacyjności  

− Przejrzysty i przyjazny dla 
użytkownika system 

− Zwiększone generowanie 
dochodów 

− Fundusze na infrastrukturę 
intermodalną 

 
Wady 

− Niska skuteczność w 
odniesieniu do poprawy jakości 
środowiska naturalnego 

− Nieodpowiednie jeśli chodzi o 
redukowanie zatorów 
drogowych  

− Brak wpływu na zarządzanie 
ruchem  

− Wykorzystują tradycyjne 
rozwiązania techniczne 

− Niski potencjał dochodów 

− Kierowanie ruchu na drogi 
drugorzędne 

− Znaczne inwestycje 
początkowe 

 

− Znaczne inwestycje początkowe 
 

 

W świetle analizy zilustrowanej w powyższej tabeli, główne powody wyboru podejścia 
uzależnionego od odległości do zastosowania na szeroką skalę można podsumować następująco: 

▪ Zwiększenie pokrycia kosztów zewnętrznych, przy ograniczeniu negatywnego wpływu na 
środowisko transportu z zastosowaniem pojazdów ciężarowych; 

▪ Ograniczenie negatywnych skutków opłat stosowanych jedynie w odniesieniu do ograniczonej 
liczby dróg, jak np. skierowanie transportu na drogi drugorzędne; 

▪ Zagwarantowanie harmonizacji z innymi krajowymi systemami pobierania opłat poprzez 
interoperacyjny system technologiczny, stopniowo coraz mniej ekspansywny dzięki rozwojowi 
technologii; 

▪ Zwiększenie dochodów i zapewnienie funduszy na sfinansowanie innych środków transportu, 
z myślą o bardziej zrównoważonym przesunięciu modalnym. 

Zalecenia 

W świetle spodziewanego nasilenia drogowego transportu towarowego oraz w celu wypracowania 
zrównoważonej polityki transportowej, która zagwarantuje, że drogowy transport towarowy będzie 
ponosił koszty, które sam generuje, Komisja Europejska, Parlament i Rada prowadzą debatę 
dotyczącą tego, w jaki sposób najlepiej zwiększyć wydajność wykorzystania infrastruktury 
i ograniczyć niekorzystne skutki zewnętrzne. 

Teoretyczne, legislacyjne i regulacyjne aspekty niniejszej analizy wykazują, że skuteczny system 
pobierania opłat za drogowy transport towarowy powinien charakteryzować się tym, że opłaty 
w wyraźny sposób odzwierciedlają marginalne koszty zewnętrzne i koszty związane 
z infrastrukturą. Wymaga to zróżnicowania taryf na podstawie szeregu parametrów, takich jak 
obciążenie osi (koszt związany z infrastrukturą), emisje zgodnie z normami Euro, przejazd 
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w dzień/noc (zatłoczenie), lokalizacja i potencjalnie rozróżnienie w zależności od klasy określającej 
poziom hałasu wytwarzanego przez pojazd. 

Ponadto bardziej skuteczne systemy opłat, internalizacja kosztów zewnętrznych, a w związku z tym 
wyższe opłaty prawdopodobnie przyczynią się do częstszego wybierania przez kierowców 
infrastruktur bezpłatnych lub tańszych (przekierowanie ruchu) lub do korzystania z alternatywnych 
środków transportu (przesunięcie modalne) i być może zmniejszą częstotliwość kursowania 
pojazdów. 

Przegląd obecnie działających systemów pobierania opłat wykazał, że nie istnieje jeszcze 
jednoznaczny sposób działania: opłaty stosowane obecnie przez wiele krajów są oparte na różnych 
zasadach naliczania i obejmują szereg kategorii kosztów. Analiza wpływu aktualnych praktyk 
pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury świadczy o tym, że bardzo trudno jest również 
osiągnąć silny wpływ na ograniczenie emisji i zużycia energii, przy zastosowaniu systemów 
zależnych od odległości. 

Mając na względzie powyższe obserwacje, wystosowano zalecenie, aby zaproponować 
uwzględnienie w przeglądzie dyrektywy w sprawie tzw. eurowiniet następujące kryteria dotyczące 
opłat, które stopniowo powinny stać się obowiązkowe: 

▪ Wysoko zróżnicowane taryfy – Wprowadzenie zróżnicowania opłat dzięki rozwiązaniom 
technologicznym, pozwalającym na zwiększoną modulację taryf na podstawie masy pojazdu, 
liczby osi, klasy emisji, czasu oraz konkretnych odcinków infrastruktury, w celu 
odzwierciedlenia kosztów związanych ze środowiskiem naturalnym, wypadkami i zatłoczeniem.  

▪ Opłaty regulacyjne – Stosowanie na obszarach wrażliwych opłat za przejazd uzależnionych od 
czasu, wyższych w okresach szczytu komunikacyjnego, natomiast niższych poza tymi okresami, 
aby ograniczyć liczbę zatorów i wpływ na środowisko. Jednakże stosowanie wysokich opłat 
regulacyjnych w celu eliminacji zatorów na obszarach o dużej gęstości zaludnienia lub na 
obszarach wrażliwych nie powinno mieć żadnych skutków dyskryminujących w odniesieniu do 
ruchu tranzytowego.  

▪ Pojazdy objęte opłatami – Rozszerzenie opłat za pojazdy ciężarowe o wadze powyżej 3,5 tony, 
w kierunku systemu obowiązkowych opłat, obejmującego również samochody osobowe.  

▪ Sieć – Rozszerzenie opłat za przejazd na całą sieć: niezbędne jest nakładanie opłat na pojazdy 
ciężarowe również na drogach drugorzędnych i lokalnych, aby uniknąć zjawiska 
przekierowania ruchu, wspierać przesuniecie modalne i zwiększyć dochody z transportu. Opłaty 
regulacyjne za sieć dróg drugorzędnych powinny być ustanawiane przede wszystkim na 
obszarach, gdzie ruch pojazdów ciężarowych powoduje znaczne problemy, jeśli chodzi 
o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców (obszary wrażliwe). 

▪ Interoperacyjność i harmonizacja – Praca na rzecz zapewnienia standaryzacji ram 
normatywnych oraz interoperacyjności instrumentów technologicznych, jako że stanowi ona 
istotny element wygody i skuteczności na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

 

Czynniki sukcesu polityki opłat opisanej kryteriami wymienionymi powyżej są następujące: 

▪ Akceptacja – Dopilnowanie, by decyzje w sprawie cen za przejazd były przejrzyste, oparte na 
udziale opinii publicznej i możliwie najbardziej przewidywalne w celu zwiększenia akceptacji 
rozwiązań dotyczących opłat: należy określić jasne cele polityczne związane z wprowadzeniem 
opłat za przejazd lub ich modyfikacją, z dużą starannością należy też dokonać porównania opłat 
za przejazd z innymi potencjalnymi instrumentami umożliwiającymi osiągnięcie tych celów. 
Zapewnienie przeprowadzenia dokładnych szacunków wpływu rozwiązań dotyczących opłat, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na wpływ środowiskowy ruchu tranzytowego na obywateli 
mieszkających na obszarach wrażliwych. Powinno się w sposób systematyczny dopuszczać 
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udział zainteresowanych stron, aby rozsądnie zarządzać kwestiami związanymi z akceptacją. 
Uznaje się, że procesy te zawsze kilka lat dojrzewają w świadomości opinii publicznej oraz że 
decyzje muszą być podejmowane w dosyć krótkotrwałych „okresach sprzyjających warunków 
politycznych”. 

▪ Zestaw środków polityki – Zintegrowanie opłat z innymi strategiami, które zwiększają 
możliwości dokonania wyboru przez przewoźników i zapewniają dodatkowe zachęty do 
stosowania alternatywnych środków transportu w tym samym obszarze: ceny są tylko jednym 
z rodzajów instrumentów wspierających politykę transportową (inne podstawowe instrumenty 
to zarządzanie pojazdami, zarządzanie infrastrukturą i postęp technologiczny). W poszukiwaniu 
optymalnego sposobu interwencji w system transportowy, decydenci powinni uwzględnić 
wszystkie pozostałe wymienione instrumenty. 

 
Środki uzupełniające 

Aby wypełnić ramy polityki UE, środki uzupełniające powinny stymulować efekty systemów opłat 
w celu łagodzenia wpływu systemu transportowego na środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do 
następujących celów unijnej polityki transportowej:  

▪ Bardziej zrównoważone przesunięcie modalne, szczególnie w kierunku sieci kolejowej, dzięki: 
zachętom zwiększającym wydajność, lepszemu zarządzaniu istniejącym systemem, zwiększaniu 
jakości i rozwijaniu usług (TRANSCARE 2006). 

▪ Lepsze wyniki logistyczne transportu drogowego dzięki: 
- współmodalności, która wymaga poprawy wydajności, interoperacyjności i wzajemnych 

połączeń między transportem kolejowym, morskim, żeglugą śródlądową, transportem 
lotniczym, drogowym i odpowiednimi węzłami, w celu osiągnięcia pełnej integracyjności 
tych środków w ramach kompleksowej usługi typu „od drzwi do drzwi”, 

- inteligentnym systemom transportowym, które stanowią sposób na usprawnienie 
zarządzania transportem i ładunkami oraz zwiększenie wykorzystania dostępnej 
infrastruktury, 

- rozwojowi „zielonych” korytarzy dla transportu towarowego (COM(2007) 607), które 
charakteryzują się niewielkim wpływem na środowisko życia ludzi i środowisko naturalne 
i które stanowią kolejne konkretne narzędzie służące jednoczesnemu uwzględnieniu kwestii 
ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa w projektowaniu i funkcjonowaniu 
infrastruktury transeuropejskiej sieci transportowej, 

- programom szkoleń dla kierowców, dzięki którym będą oni przestrzegali zaostrzonych 
zasad bezpieczeństwa i będą prowadzili pojazdy w sposób bardziej odpowiedzialny, przy 
coraz większym udziale europejskich producentów ciężarówek oraz innych użytkowników 
dróg, którzy są w równym stopniu odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drogach. 

▪ Ograniczenie zużycia energii oraz emisji generowanych przez sektor transportu drogowego, 
dzięki: 
- propagowaniu racjonalizacji zużycia energii poprzez stosowanie „obowiązkowych umów” 

pomiędzy Komisją Europejską a stowarzyszeniami producentów pojazdów silnikowych, 
w celu obniżenia emisji CO2 pochodzących z pojazdów ciężarowych o wadze powyżej 3,5 
tony, 

- restrukturyzacji podatku rejestracyjnego oraz rocznego podatku drogowego poprzez 
uzależnienie wysokości podatku od emisji CO2 i zużycia energii (nowa dyrektywa do roku 
2012).  
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1. Wstęp 
Aby dostarczyć Komisji Transportu i Turystyki szczegółową analizę istniejącego systemu 
pobierania opłat za pojazdy ciężarowe w Unii Europejskiej i w Szwajcarii, w niniejszym 
dokumencie przedstawiono ogólną sytuację aktualnie działających rozwiązań i ich wpływu, w 
świetle postępu prac związanego z dyrektywą dotyczącą tzw. eurowiniet, debaty w sprawie zmian 
klimatycznych i przewidywanego nasilenia drogowego transportu towarowego. 

Sytuacja w odniesieniu do systemów pobierania opłat transportowych w Unii Europejskiej jest 
jednakże obecnie dosyć zróżnicowana. Niektóre kraje nadal stosują tradycyjne systemy winiet, inne 
pobierają opłaty jedynie za części sieci autostrad, które są obsługiwane przesz prywatnych 
koncesjonariuszy, kilka krajów wprowadziło już systemy pobierania opłat uzależnionych od 
odległości, natomiast w jeszcze innej grupie państw członkowskich w ogóle nie działają obecnie 
żadne podobne systemy. Sytuacja dotycząca prowadzonej polityki nie jest jednak ostatecznie 
ustabilizowana, gdyż w wielu państwach członkowskich trwa przegląd strategii opłat drogowych, w 
oczekiwaniu na nowe kroki podejmowane na szczeblu europejskim w kierunku internalizacji 
kosztów zewnętrznych. 

Niniejsze sprawozdanie zostało podzielone na trzy części: 

I. Pierwsza część, „Przegląd obecnie istniejących systemów pobierania opłat za drogowy transport 
towarowy”, zawiera przegląd teoretycznych, legislacyjnych i regulacyjnych aspektów 
istniejących opłat za korzystanie z infrastruktury i dostarcza poglądowy obraz na obecną 
sytuację w Europie. 

II. Druga część, „Wpływ różnych systemów pobierania opłat”, skupia się skutkach obowiązujących 
praktyk poboru opłat za korzystanie z infrastruktury w Szwajcarii, Niemczech, Austrii 
i Czechach. Dla każdego z wymienionych krajów przeanalizowano zaobserwowany wpływ na 
podział zadań przewozowych, ograniczenie liczby pojazdokilometrów, skład i odnawianie floty, 
wykorzystanie dochodów, przekierowanie ruchu oraz optymalizację wskaźnika wypełnienia. 
Najbardziej znaczne rodzaje wpływu poddano analizie porównawczej pomiędzy czterema 
wspomnianymi krajami oraz krajami, w których działają prywatni koncesjonariusze pobierający 
opłaty w zależności od odległości oraz systemy opłat uzależnionych od czasu. Analizę 
uzupełniono badaniem dalszych potencjalnych środków, które można by wprowadzić w innych 
krajach oraz na obszarach wrażliwych. 

III. Trzecia część, „Wnioski i zalecenia”, zawiera ostateczne wskazówki dla dalszego rozwoju 
systemu pobierania opłat za pojazdy ciężarowe w Europie. 

Oprócz niniejszego rozdziału wprowadzającego, trzy części sprawozdania składają się na sześć 
rozdziałów, w których szczegółowo przeanalizowano następujące kwestie: 

▪ Krótki przegląd ekonomicznej teorii opłat za korzystanie z infrastruktury oraz aktualnych ram 
legislacyjnych na szczeblu europejskim oraz w Szwajcarii, dotyczących systemu opłat za 
pojazdy ciężarowe (rozdział 2); 

▪ Przegląd praktyki stosowania na szczeblu europejskim istniejących opłat pobieranych od 
pojazdów ciężarowych za korzystanie z infrastruktury, naświetlający charakterystykę 
przedmiotowej sieci drogowej oraz naliczanych taryf (rozdział 3); 

▪ Analiza charakterystyki szczegółowych rodzajów wpływu wdrożonych systemów pobierania 
opłat zależnych od odległości oraz porównanie skutków systemów pobierania opłat 
uzależnionych od odległości i innych systemów opłat, jak na przykład systemy koncesjonariuszy, 
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pobierających opłaty w zależności od odległości, i systemy opłat uzależnionych od czasu 
(rozdział 4); 

▪ Analiza dalszych badań spodziewanych skutków potencjalnej polityki i środków 
technologicznych w innych krajach UE oraz na obszarach wrażliwych (rozdział 5); 

▪ Ocena istniejących systemów opłat na podstawie ustalonych kryteriów oraz zalecenia dotyczące 
polityki w zakresie przyszłych możliwości systemów pobierania opłat za pojazdy ciężarowe. 
Nacisk zostanie położony na możliwe środki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia 
energii oraz na rolę UE w dalszym rozwoju systemów opłat za drogi (rozdział 6). 

 

Mając na celu wskazanie kluczowych kwestii odnoszących się do opłat za pojazdy ciężarowe 
w Unii Europejskiej, niniejsza analiza jest oparta na dokumentach dotyczących strategii 
politycznych, na literaturze naukowej oraz na bezpośrednich kontaktach z zainteresowanymi 
stronami w różnych państwach członkowskich. Pomocą służyły także projekty badawcze rozwijane 
w ciągu ostatnich kilku lat w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Turystyki, zaliczane do 
ramowych programów badawczych. Pełny wykaz źródeł zamieszczono w ostatnim rozdziale 
sprawozdania (rozdział 7). 
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Część I:  Przegląd obecnie istniejących systemów pobierania 
opłat za drogowy transport towarowy 

2. Teoretyczne i legislacyjne ramy dla systemów opłat 
drogowych  

2.1. Wstęp 
W świetle spodziewanego nasilenia drogowego transportu towarowego oraz w celu wypracowania 
zrównoważonej polityki transportowej, która obciąża podmioty uczestniczące w drogowym 
transporcie towarowym za koszty, jakie wywołują, Komisja Europejska, Parlament i Rada 
prowadzą debatę dotyczącą tego, w jaki sposób wprowadzić skuteczne systemy opłat za drogi, aby 
zinternalizować koszty zewnętrzne. Poprzez internalizację kosztów zewnętrznych, ceny transportu 
dałyby właściwy sygnał użytkownikom transportu i zwiększyłyby wydajność wykorzystania 
infrastruktury oraz ograniczyłyby niekorzystne skutki zewnętrzne 

Według teorii dobrobytu podstawowym motywem dla internalizacji kosztów zewnętrznych jest 
bardziej wydajna gospodarka. Jest to w szczególności związane z wywieraniem wpływu na 
zachowanie, aby lepiej wykorzystywać istniejące zasoby, dostarczając optymalne zachęty, co w 
modelu neoklasycznym jest oparte na systemie opłat bazującym na społecznym koszcie 
krańcowym.  

Skuteczne ustalanie opłat wiąże się z tym, że uwzględniane są zarówno koszty zewnętrzne, jak 
i koszty infrastruktury. Nie znaczy to koniecznie, że ogólna wysokość opłat za transport drogowy 
wzrasta. Szczególnie w krajach, w których obowiązują już stosunkowo wysokie opłaty za przejazd 
(i/lub akcyzy), osiągnięcie większej skuteczności systemu opłat za drogi skutkowałoby 
restrukturyzacją opłat, a nie ogólnym ich wzrostem.  

Skuteczne ustalanie opłat za drogowy transport towarowy oznacza również, że poziomy opłat 
w lepszy sposób odzwierciedlałyby krańcowy koszt zewnętrzny i koszt infrastruktury. Wymaga to 
dokonania rozróżnienia na podstawie szeregu parametrów, takich jak obciążenie osi (koszt 
związany z infrastrukturą), emisje zgodnie z normami Euro, przejazd w dzień/noc (zatłoczenie), 
lokalizacja i potencjalnie rozróżnienie w zależności od klasy określającej poziom hałasu 
wytwarzanego przez pojazd. Jednakże w praktyce nie istnieje jeszcze jednoznaczny sposób 
działania: opłaty stosowane obecnie przez wiele krajów są oparte na różnych zasadach naliczania 
i obejmują szereg kategorii. 

Przed rozpoczęciem analizy istniejących systemów pobierania opłat w krajach UE i w Szwajcarii 
(uwzględnionej w tym badaniu ze względu na jej innowacyjną politykę dotyczącą opłat), 
w niniejszym rozdziale przedstawiono główne teoretyczne i prawne ograniczenia dla stosowania 
opłat, dla lepszego zrozumienia złożonych problemów i wskazania prawdopodobnych rozwiązań, 
możliwych do przyjęcia w stopniowym procesie wprowadzania opłat.  

Niniejszy rozdział składa się z następujących elementów: 
 W ustępie 2.2 zawarto kontekst polityki na szczeblu europejskim; 

 W ustępie 2.3 przedstawiono krótki przegląd ram legislacyjnych (dyrektywa dotycząca tzw. 
eurowiniet, ostatnie postępy w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych oraz dyrektywa 
dotycząca interoperacyjności); 
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 W ustępie 2.4 opisano istniejące w Szwajcarii ramy prawne dotyczące systemu pobierania opłat 
za pojazdy ciężarowe. 

2.2. Kontekst polityki UE 

Wysiłki w kierunku wprowadzenia systemów opłat gwarantujących silniejszą politykę transportową 
rozpoczęły się od teorii ekonomicznej, która od 1995 r. stała się jednym z głównych celów 
europejskiej działalności legislacyjnej. 

W ostatnich latach Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Transportu aktywnie działała, 
propagując wdrożenie reform dotyczących opłat opartych na zasadach kosztu krańcowego, 
przygotowując dwa dokumenty polityczne o przełomowym znaczeniu oraz sponsorując wiele 
projektów badawczych. 

Ramka 1 Ramy teoretyczne systemów opłat transportowych 

Mimo że teoretyczne aspekty systemu opłat za infrastrukturę transportową nie dają jednoznacznych informacji 
wskazujących na optymalne rozwiązania dotyczące opłat transportowych, teoria jest wartościowym instrumentem 
uzyskiwania empirycznych szacunków dotyczących alternatywnych rozwiązań w zakresie opłat, przy uwzględnieniu 
zróżnicowanych celów, jakie należy osiągnąć.  

Teoria ekonomiczna stanowi wkład w dwa główne aspekty, które pozwalają na przejście od podejścia normatywnego 
(jakie powinny być opłaty transportowe, aby osiągnąć maksymalizację dobrobytu lub odzyskanie kosztów inwestycji) 
w kierunku podejścia pozytywnego (jakie są faktycznie opłaty transportowe, aby uwzględnić szereg ograniczeń). 
Podejście normatywne opisuje, w jaki sposób cel efektywności ekonomicznej wpływa na zróżnicowanie cen, podczas 
gdy podejście pozytywne rozwija temat istniejących ograniczeń dla stosowania systemu opłat opartego na społecznym 
koszcie krańcowym oraz kwestię wpływu decydentów politycznych i grup interesu na zróżnicowaną strukturę opłat. 
Podejście normatywne dotyczy sformułowania optymalnych ram dla zróżnicowania opłat transportowych. Można to 
osiągnąć poprzez efektywność ekonomiczną, zgodnie z którą opłaty transportowe (ceny) powinny być równe 
społecznemu kosztowi krańcowemu, aby osiągnąć maksymalny dobrobyt społeczny.  

Zasady ustalania opłat oparte na społecznym koszcie krańcowym zakładają, że wszystkie elementy dodatkowe, 
pomocnicze i stanowiące wkład do usług transportowych są również wyceniane według kosztu krańcowego. Jednakże 
ustalanie opłaty za usługę według kosztu krańcowego może nie być rozwiązaniem optymalnym, jeśli chociaż jeden 
potencjalny element dodatkowy, pomocniczy lub stanowiący wkład nie jest wyceniony według kosztu krańcowego. 
Ponadto aby uzasadnić ustalanie opłat na podstawie społecznego kosztu krańcowego, powinny zostać spełnione 
następujące warunki: 

- rynki powinny być konkurencyjne (firmy przyjmują ceny rynkowe);  

- nie mogą istnieć żadne dobra publiczne ani skutki zewnętrzne; 

- funkcje kosztów nie powinny wykazywać korzyści związanych z efektem skali; 

- nie powinna istnieć asymetria informacyjna.  

Powyższe „najlepsze możliwe” sytuacje w rzeczywistości nie są nigdy w pełni możliwe do osiągnięcia. Z powodu 
wielu ograniczeń konieczna jest zmiana zasady ustalania opłat na podstawie społecznego kosztu krańcowego, co 
prowadzi do podejścia pozytywnego. Główne ograniczenia, które wpływają na konieczność odejścia od czystej 
i bezwzględnej  zasady ustalania opłat na podstawie społecznego kosztu krańcowego, to ograniczenia technologiczne 
i praktyczne: ustalanie najlepszych możliwych cen wymaga opłat, które stale zmieniają się w zależności od czasu, 
miejsca, wybranej trasy, rodzaju pojazdu, stylu prowadzenia pojazdu itp., (Verhoef, 2002). 

 

W rozwoju europejskiej polityki dotyczącej opłat transportowych dokonał się znaczny postęp 
w 1995 r., kiedy to opublikowano zieloną księgę „W kierunku sprawiedliwego i skutecznego 
ustalania opłat za transport” (COM (95) 691), w której uznano znaczenie ustalania opłat w celu 
odzwierciedlenia kosztów zewnętrznych. Celem tego dokumentu było doprowadzenie do większej 
przejrzystości zasad pobierania opłat za infrastrukturę oraz większej sprawiedliwości, w oparciu 
o te same zasady i metody; w dokumencie podkreślono potrzebę wprowadzenia opłaty za pojazdy 
ciężarowe z powodu większego natężenia drogowego transportu towarowego. 
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Polityka ta została rozwinięta w białej księdze pt. „Sprawiedliwe opłaty za korzystanie 
z infrastruktury” w 1998 r. (COM (98) 466 wersja ostateczna). W dokumencie tym wysunięto 
wyraźne argumenty na poparcie ustalania opłat na podstawie kosztu krańcowego, przy 
jednoczesnym uznaniu, że przejście w kierunku tego celu będzie musiało rozciągnąć się na wiele lat 
oraz że nadal będą konieczne alternatywne środki osiągnięcia pożądanych poziomów odzyskiwania 
kosztów. 

Krótko przed opublikowaniem tej białej księgi Komisja Europejska stworzyła grupę wysokiego 
szczebla ds. opłat za infrastrukturę transportową, odpowiedzialną za doradztwo przy 
opracowywaniu szerokiego zestawu zasad dotyczących opłat. Grupa ta przedstawiła szereg 
sprawozdań w tej kwestii, zawierających zdecydowane zalecenia dotyczące przyjęcia systemu 
ustalania opłat na podstawie społecznego kosztu krańcowego oraz konkretne zalecenia dotyczące 
systematycznego stosowania tej zasady. 

Jako uzupełnienie powyższych inicjatyw politycznych, czwarty (1994–1998), piąty (1998–2002) i 
szósty (2002–2006) program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i rozwoju technologicznego 
zawierały znaczną ilość projektów poświęconych szeregowi kwestii istotnych dla zastosowania 
opłat za korzystanie z infrastruktury (zob. Załącznik I – Program badawczy dotyczący opłat 
transportowych). 

Jednakże politycy muszą realizować, oprócz maksymalnej efektywności ekonomicznej, także inne 
cele, a zatem na froncie politycznym – czyli w Radzie Europejskiej i w Parlamencie – nie przyjęto 
zasady ustanawiania cen za korzystanie z infrastruktury na podstawie społecznego kosztu 
krańcowego, o czym świadczą kolejne działania polityczne i normatywne. 

Ramka 2 Cele ustalania opłat za drogi 

Objaśnienie celów strategii ustalania opłat drogowych jest zapewne najważniejszym warunkiem wstępnym dla określenia kształtu 
jakiegokolwiek systemu pobierania opłat.  

Cele podmiotów zaangażowanych w politykę ustalania opłat mogą wahać się od bardzo ogólnych (jak np. efektywność 
ekonomiczna, która się sprowadza do maksymalizacji dobrobytu) do bardzo konkretnych (np. maksymalizacja zysku). W teorii 
ekonomicznej wyróżniono następujące cele w zakresie ustalania opłat: 

- efektywność ekonomiczna: cel ten jest zazwyczaj istotny dla rządów, ponieważ odzwierciedla on cel maksymalizacji 
dobrobytu wszystkich mieszkańców. W modelowym rozwiązaniu, optymalne opłaty, odzwierciedlające społeczny koszt krańcowy 
(Button, 1993), będą bardzo złożone i w wysokim stopniu zróżnicowane; 

- maksymalizacja zysku: zyskowność odzwierciedla tradycyjne założenie ekonomiczne, że firmy ustalają ceny, aby 
osiągać maksymalne zyski. Badania analizujące konsekwencje udziału podmiotów prywatnych w transporcie wykazały, że opłaty 
pobierane przez te podmioty różnią się od optymalnych opłat za przejazd, opartych na teorii społecznego kosztu krańcowego, co 
prowadzi do innych poziomów dobrobytu (patrz Verhoef et al., 1996). Odmiany tych teorii sugerują, że wiele przedsiębiorstw 
przyjmuje ceny, które maksymalnie zwiększają dochody ze sprzedaży (Baumol, 1962), kiedy są na etapie ekspansji, lub też po 
prostu ustalają wysokość cen, aby zagwarantować sobie osiągnięcie satysfakcjonujących poziomów zysku bądź też dominacji 
rynkowej (Simon, 1959). Niezależnie od przypadku, maksymalizacja zysku prowadzi do określenia dopłaty do kosztów 
krańcowych; 

- pokrycie kosztów: trzeci możliwy cel to pokrycie kosztów. Większość firm będących własnością publiczną nie jest w tak 
znacznym stopniu skupiona na generowaniu zysków, lecz raczej na utrzymaniu się na rynku i na osiągnięciu zwrotu kosztów – 
często motywują je do tego względy polityczne lub podatkowe. Pokrycie kosztów prowadzi do kwestii określenia dopłaty do 
kosztów krańcowych. Często sugerowanym rozwiązaniem, dzięki któremu nie odchodzi się zbytnio od efektywnego ustalania 
opłat, są tzw. ceny Ramseya. Ceny Ramseya minimalizują efekt zniekształcenia, jakim jest ustalanie opłat wyższych niż koszty 
krańcowe, poprzez zwiększanie cen na rynkach, na których popyt jest najmniej wrażliwy na cenę (Nash, 2001); 

- równowaga środowiskowa: ochrona środowiska stała się w ostatnich latach ważnym celem rządów. Transport ogólnie, a 
transport drogowy w szczególności, są powszechnie uznawane za istotne źródło zanieczyszczenia, które zagraża równowadze 
środowiskowej. Działania w zakresie ustalania opłat były rozwiązaniem sugerowanym lub też wprowadzanym w celu 
likwidowania tych problemów. W coraz większej liczbie krajów ruch towarowy podlega opłatom, które są zróżnicowane w 
zależności od rodzaju pojazdu i kategorii emisji. Koszty niszczenia dróg oraz koszty dla środowiska są podstawową motywacją dla 
tego rodzaju rozróżnienia. 

 

Najnowsze dokumenty dotyczące polityki transportowej, biała księga z 2001 r. „Europejska 
polityka transportowa na rok 2010: czas na decyzje” (COM (2001) 370) oraz przegląd 
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śródokresowy z 2006 r. „Utrzymać Europę w ruchu” (COM (2006) 314), potwierdzają 
zobowiązanie do bardziej efektywnego systemu opłat za transport w celu internalizacji skutków 
zewnętrznych, lecz sformułowanie „koszty krańcowe” już się w tych dokumentach nie pojawia.  

Równolegle do publikacji wspomnianych dokumentów Komisja próbowała opracować 
wszechstronne podejście do podatków i opłat pobieranych od transportu drogowego, ze względu na 
zróżnicowanie istniejących systemów opłat w UE, które zakłóca konkurencję. Opublikowano 
szereg dyrektyw dotyczących opłat, w podziale na rodzaje środków transportu, w tym dyrektywę 
w sprawie tzw. eurowiniet (2006/38/WE), która dotyczy opłat za drogowy transport towarowy 
i która jest sposobem znalezienia kompromisowego rozwiązania pomiędzy zasadą ustalania opłat 
dla użytkowników infrastruktury opartą na społecznym koszcie krańcowym a celami politycznymi. 
Dyrektywę tę opisano poniżej. 

2.3. Europejskie ramy legislacyjne 

2.3.1. Dyrektywa dotycząca tzw. eurowiniet 

Zasady dotyczące opłat za infrastrukturę drogową pobieranych za pojazdy ciężarowe zostały 
określone w dyrektywie 2006/38/WE, zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE i mającej na celu 
ograniczenie przeszkód dla swobodnego przepływu towarów i zagwarantowanie sprawiedliwej 
konkurencji pomiędzy przewoźnikami towarowymi. Przegląd dyrektywy dotyczącej tzw. 
eurowiniet został przygotowany w trwającym ponad dwa lata procesie negocjacyjnym. 

Dyrektywa z 1999 r. została uaktualniona pod kątem dwóch celów: stworzenia jednakowej 
platformy dla pobierania opłat za autostrady w UE oraz zaoferowania dalszych zachęt w celu 
poprawy wykorzystywania ładowności oraz parametrów środowiskowych w sektorze transportu 
drogowego. Nowy system umożliwia państwom członkowskim (lecz nie nakłada na nie takiego 
obowiązku) pobieranie opłat za przejazd od użytkowników infrastruktury lub opłat drogowych za 
całą sieć dróg oraz ustanawianie zasad poboru opłat za pojazdy korzystające z sieci TEN-T.  

Przydatne będzie zilustrowanie głównych założeń dyrektywy w odniesieniu do następujących 
istotnych kwestii: 

 Rozszerzenie sieci: dyrektywa ma zastosowanie do całej transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T). Dyrektywa umożliwia również państwom członkowskim pobieranie opłat za 
przejazd oraz opłat od użytkowników wszystkich innych dróg, nie nakładając jednak takiego 
obowiązku; 

 Pojazdy objęte dyrektywą: dyrektywa ma zastosowanie do pojazdów o wadze powyżej 3,5 
tony, państwa członkowskie mogą zatem dowolnie wdrażać rozwiązania dotyczące opłat za 
wszystkie takie pojazdy lub też mogą wybrać kontynuację istniejących rozwiązań bądź 
wprowadzenie nowych zasad dla pojazdów o wadze powyżej 12 ton, lecz wyłącznie do roku 
2012; 

 Zasada „zanieczyszczający płaci”: ustanowiony został bardziej sprawiedliwy system 
pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, na podstawie zasady „użytkownik 
płaci”. Państwa członkowskie mogą nakładać różne opłaty za przejazd, w zależności od dnia 
tygodnia oraz pory dnia, mogą nawet uzależniać wysokość opłat od klasy emisji EURO czy też 
emisji cząstek stałych/tlenków azotu od roku 2010;  

 „Opłaty regulacyjne”: dyrektywa umożliwia państwom członkowskim nakładanie 
dodatkowych opłat, tzw. opłat regulacyjnych, mających w szczególności przeciwdziałać 
tworzeniu się zatorów w określonych porach dnia i miejscach lub przeciwdziałać negatywnym 
skutkom dla środowiska naturalnego, na przykład na obszarach miejskich. Opłaty te można 
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nakładać jako uzupełnienie „opłaty wyliczanej na podstawie średniej ważonej”, lecz 
dyrektywa nie definiuje „zatorów w określonych porach dnia i miejscach” ani „negatywnych 
skutków dla środowiska naturalnego”; 

 „Dopłaty”: to nowy instrument umożliwiający państwom członkowskim dodanie 15% lub 
25% do średniej wysokości opłaty za przejazd po drogach w rejonach górskich, pod pewnymi 
warunkami: 

- dane odcinki dróg muszą być w znacznym stopniu zatłoczone lub ich użytkowanie przez 
pojazdy musi stanowić przyczynę znacznych szkód w środowisku;  

- wpływy osiągnięte z dopłat muszą być inwestowane w priorytetowe przedsięwzięcia 
dotyczące sieci TEN-T; 

- maksymalna wysokość dopłat wynosi 15% (25% w przypadku przedsięwzięć 
transgranicznych); 

- dopuszczone jest stosowanie zniżek dla częstych użytkowników, lecz nie mogą one 
przekroczyć 13% opłaty standardowej. 

 

W dyrektywie znajduje się wykaz warunków, jakie muszą spełnić państwa członkowskie, aby 
wprowadzić i/lub utrzymać opłaty za przejazd, czy też wprowadzić opłaty od użytkowników 
infrastruktury. Warunki są następujące: 

 Opłaty za przejazd i opłaty za korzystanie z infrastruktury nie mogą dyskryminować 
bezpośrednio ani pośrednio ze względu na narodowość przewoźnika, państwo lub miejsce 
prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, miejsce rejestracji pojazdu lub miejsce 
pochodzenia bądź przeznaczenia transportu niepowodujące zakłóceń konkurencji pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi. Opłaty powinny być przejrzyste i proporcjonalne do 
realizowanego celu, a ich pobieranie nie powinno wymagać nadmiernych formalności, ani też 
nie powinno tworzyć barier na granicach wewnętrznych;  

 Wpływy uzyskane z opłat za przejazd lub opłat za korzystanie z infrastruktury powinny być 
przeznaczane na utrzymanie właściwej infrastruktury oraz dla sektora transportu drogowego 
jako całości w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju sieci transportowej. Dyrektywa 
zawiera zalecenie, że wpływy z opłat powinny być wykorzystywane na rzecz sektora 
transportowego i przyczyniać się do optymalizacji całego systemu transportowego (nie tylko 
dróg). Ponieważ zalecenia nie mają mocy prawnie wiążącej, państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać wpływy na cele niezwiązane z transportem. Opłaty za przejazd nadal będą 
oparte na zasadzie zwrotu kosztów infrastruktury, mimo że kwestie związane ze środowiskiem 
naturalnym będą również odgrywały kluczową rolę w określaniu wysokości opłat. Wpływy 
z opłat za korzystanie z infrastruktury lub opłat za przejazd nie mogą przekraczać kosztów 
infrastruktury, ale dyrektywa określa, że opłata za przejazd wyliczana na podstawie średniej 
ważonej co do zasady nie może przekraczać kosztów budowy, eksploatacji, utrzymania oraz 
rozwoju danej sieci infrastruktury. Opłata za przejazd wyliczana na podstawie średniej 
ważonej może również obejmować zwrot z kapitału lub marżę, określone w oparciu o warunki 
rynkowe. Z uwagi na brak ram wspólnotowych dla koncesji na płatne autostrady, pojęcie opłat 
za przejazd wyliczanych na podstawie średniej ważonej jest dosyć szerokim parasolem dla 
szeregu różnych podejść stosowanych przez poszczególne państwa członkowskie w celu 
określania wysokości opłat za przejazd; 

 Państwa członkowskie muszą zagwarantować właściwe wdrożenie systemów; aby to osiągnąć, 
mogą przyjmować wszelkie konieczne środki i ustanawiać sankcje, które muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. 
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2.3.2. Działania UE w kierunku internalizacji kosztów zewnętrznych 

Aktualne podejście, w które wpisuje się inicjatywa Komisji dotycząca polityki ustalania opłat za 
drogowy transport towarowy, polega na zaproponowaniu strategii w celu rozważenia potrzeby 
internalizacji kosztów zewnętrznych generowanych przez pojazdy ciężarowe w definicji taryf, 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci 2 ”, do czego wezwał Parlament Europejski. 
(TREN.A2/EM/cc D(2007)). 

W odniesieniu do internalizacji kosztów zewnętrznych, dyrektywa dotycząca tzw. eurowiniet 
zawiera zapis, że: „Najpóźniej dnia 10 czerwca 2008 r. Komisja przedstawi, po zbadaniu 
wszystkich opcji, w tym kosztów związanych z ochroną środowiska, hałasem, natężeniem ruchu i 
ochroną zdrowia, powszechnie stosowany, przejrzysty i zrozumiały model oceny wszelkich 
zewnętrznych kosztów jako podstawy obliczania w przyszłości opłat za korzystanie 
z infrastruktury.” Ponadto dodano, że „[m]odel ten musi być połączony z analizą skutków 
internalizacji kosztów zewnętrznych w odniesieniu do wszystkich środków transportu oraz strategią 
na rzecz stopniowego wdrażania tego modelu w odniesieniu do wszystkich środków transportu.”  

                                                 
 
2  Zasada „zanieczyszczający płaci” jest określana jako zasada polityczna/ekonomiczna, która stanowi, że 

użytkownik powinien ponosić pełen koszt społeczny (w tym koszty środowiskowe) swojej działalności (CE Delft, 
2007 r.). 
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Ramka 3 Koszty zewnętrzne w badaniu IMPACT 

Oszacowanie kosztów zewnętrznych oraz przypisanie ich do poszczególnych środków transportu jest 
skomplikowaną operacją, a wyniki aktualnych badań dotyczących tej kwestii są bardzo zróżnicowane, 
w zależności od sposobu wyodrębniania kosztów objętych badaniem i zastosowanej metodologii. Koszty również 
są zależne od miejsca, czasu, charakterystyki pojazdu oraz od wykorzystania ładowności pojazdu i przepustowości 
drogi. Badanie IMPACT (CE Delft, 2007), przeprowadzone w imieniu Dyrekcji generalnej ds. transportu, stanowi 
przegląd tego, z jaką rozpiętością kształtują się wartości jednostkowe zalecane w różnych analizach dotyczących 
poszczególnych kategorii kosztów transportu drogowego. Pomimo znacznych różnic w metodologii i wynikach 
dostępne badania wykazały, że: 

 koszty zewnętrzne wytwarzane w związku z drogowym transportem towarowym są znacznie wyższe, niż 
koszty generowane przez drogowy transport pasażerski, 

 zewnętrzne koszty krańcowe drogowego transportu towarowego znacznie się wahają, w zależności od 
rodzaju pojazdu, trasy i sytuacji na drodze, 

 koszty zewnętrzne drogowego transportu towarowego są średnio wyższe niż koszty powiązanej 
infrastruktury, 

 ogólne koszty związane z drogowym transportem towarowym przekraczają wkład, jaki transport ten 
wnosi do budżetu państwa poprzez płacenie podatków i opłat. 

W poniższej tabeli podsumowano wartości odpowiadające pojazdom ciężarowym, w porównaniu z samochodami 
osobowymi, obliczone w badaniu IMPACT dla Niemiec. 

Koszty zewnętrzne wytwarzane przez drogowy transport towarowy 
składnik kosztów samochód osobowy pojazd ciężarowy 
eurocent/pojazdokilometr  koszty jednostkowe (przepustowość) koszty jednostkowe (przepustowość) 
hałas miasta, dzień 0,76 (0,76–1,85) 7,01 (7,01–17,01) 
 miasta, noc 1,39 (1,39–3,37) 12,8 (12,8–31) 
 poza miastami, dzień 0,12 (0,04–0,12) 1,1 (0,39–1,1) 
 poza miastami, noc 0,22 (0,08–0,22) 2 (0,72–2) 
zatłoczenie miasta, szczyt 30 (5–50) 75 (13–125) 
 miasta, poza szczytem 0 (–) 0 (–) 
 poza miastami, szczyt 10 (0–20) 35 (0–70) 
 poza miastami, poza szczytem 0 (–) 0 (–) 
wypadki miasta 4,12 (0–6,47) 10,5 (0–13,9) 
 poza miastami 1,57 (0–2,55) 2,7 (0–3,5) 
zanieczyszczenie powietrza miasta, benzyna 0,17 (0,17–0,24) (–) 
 miasta, diesel 1,53 (1,53–2,65) 10,6 (10,6–23.4) 
 poza miastami, benzyna 0,09 (0,09–0,15) (–) 
 poza miastami, diesel 0,89 (0,89–1,8) 8,5 (8,5–21,4) 
zmiany klimatyczne miasta, benzyna 0,67 (0,19–1,2) (–) 
 miasta, diesel 0,52 (0,14–0,93) 2,6 (0,7–4,7) 
 poza miastami, benzyna 0,44 (0,12–0,79) (–) 
 poza miastami, diesel 0,38 (0,11–0,68) 2,2 (0,6–4) 
procesy produkcyjne i przetwórcze miasta, benzyna 0,97 (0,97–1,32) (–) 
 miasta, diesel 0,61 (0,61–1,05) 3,1 (3,1–6,9) 
 poza miastami, benzyna 0,65 (0,65–1,12) (–) 
 poza miastami, diesel 0,45 (0,45–0,92) 2,7 (2,7–6,7) 
przyroda i krajobraz  miasta – 0 (0–0) 
 poza miastami 0,4 (0–0,4) 1,15 (0–1,15) 
zanieczyszczenie gleby i wody miasta/poza miastami 0,06 (0,06–0,06) 1,05 (1,05–1,05) 
ogółem    
miasta dzień, szczyt 38,4 (8,4–63,9) 107,3 (33,7–187,4) 
 dzień, poza szczytem 7.9 (3,5–13,3) 34,8 (22,5–67) 
 noc, poza szczytem 8,6 (4,1–14,8) 40,6 (28,2–80,9) 
obszary poza miastami dzień, poza szczytem 14,1 (1,7–6,7) 54,4 (13,3–109) 
 dzień, poza szczytem 4,1 (1,7–6,7) 19,4 (13,3–39) 
 noc, poza szczytem 4,2 (1,8–6,8) 20,3 (13,6–39,9) 

 
Źródło:  CE Delft, 2007 

 

W drugiej połowie roku 2007 Dyrekcja generalna ds. transportu rozpoczęła konsultacje publiczne 
w sprawie wnioskowanego podejścia do internalizacji kosztów zewnętrznych. Oprócz konsultacji 
publicznych, Komisja zleciła badanie IMPACT (IMPACT, 2008), którego celem był przegląd 
i sporządzenie modelu istniejących szacunków dotyczących kosztów zewnętrznych w Europie, 
w celu przeprowadzenia oceny wpływu internalizacji kosztów zewnętrznych dla wszystkich 
środków transportu, mając w planie przygotowanie europejskiej strategii w tym zakresie do 
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czerwca 2008 r. Komisja jest upoważniona do sporządzenia wniosku, który przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w sprawie dalszego przeglądu dyrektywy dotyczącej tzw. 
eurowiniet, która będzie stanowiła wspólne ramy, na podstawie których będzie można ustalać 
poziomy opłat za internalizację. 

2.3.3. Dyrektywa w sprawie interoperacyjności 
Dyrektywa w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we 
Wspólnocie (dyrektywa 2004/52/WE) zawierała warunki konieczne dla zapewnienia europejskiej 
usługi opłaty elektronicznej, która jest interoperacyjna na poziomie technicznym, umownym 
i proceduralnym. Celem jest zawieranie jednej umowy pomiędzy klientami a wszystkimi 
podmiotami oferującymi usługę oraz dostarczenie zbioru norm i wymogów technicznych 
umożliwiających sektorowi zapewnienie niezbędnych urządzeń na konkurencyjnym rynku.  

Dyrektywa obejmuje wszystkie rodzaje infrastruktury w ramach całej wspólnotowej sieci dróg 
(miejskich i międzymiastowych, autostrad, dróg głównych i drugorzędnych oraz różnych 
konstrukcji, takich jak tunele, mosty oraz promy), a także wszystkie rodzaje pojazdów (ciężkie i 
lekkie pojazdy, motocykle itd.). Określono w niej różne technologie stosowane w nowych 
systemach elektronicznych opłat drogowych oraz niezbędne środki, jakie muszą podejmować 
państwa członkowskie w celu zwiększenia wykorzystania systemów elektronicznych opłat 
drogowych. 

Dyrektywa nie obejmuje problematyki polityki pobierania opłat jako takiej; jednakże, zapewniając 
interoperacyjność systemów pobierania opłat drogowych na rynku wewnętrznym, ułatwi ona 
wdrożenie ogólnoeuropejskiej polityki pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury. 

Systemy pobierania elektronicznych opłat drogowych umożliwiają większą elastyczność poboru 
opłat od pojazdów drogowych oraz pozwalają na wdrożenie strategii politycznych dotyczących 
opłat za korzystanie z infrastruktury. Dla uniknięcia tworzenia nowych przeszkód dla płynności 
ruchu drogowego w Europie niezbędne jest, aby takie systemy były interoperacyjne w skali 
międzynarodowej. Interoperacyjność powinna zatem umożliwić osobom korzystającym z 
infrastruktury podróżowanie po całej Unii bez narażenia na zmieniające się w zależności od kraju 
procedury pobierania opłat oraz bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń w celu 
uzyskania dostępu do innych płatnych stref. Nie oznacza to, że będzie istniał wyłącznie jeden 
dostawca, ale że powinna istnieć wystarczająca kompatybilność techniczna pomiędzy różnymi 
systemami, aby uiszczanie opłat na różnych odcinkach dróg unijnych było płynną operacją. 

Usługa opłaty elektronicznej będzie niezależna od zasadniczych decyzji podejmowanych przez 
państwa członkowskie w celu nałożenia opłat drogowych za poszczególne rodzaje pojazdów, od 
wysokości opłat oraz ich celu. Będzie ona dotyczyła wyłącznie metody pobierania opłat; jednakże 
system będzie umożliwiał rozwój intermodalności bez tworzenia niekorzystnych warunków dla 
innych środków transportu. 

2.4. Ramy prawne w Szwajcarii 

Polityka transportowa Szwajcarii, jako państwa nienależącego do Unii Europejskiej, wyróżnia się 
szczególną charakterystyką. Umowy transportowe z krajami ościennymi, a następnie z krajami UE, 
zawsze miały zasadniczy wpływ na politykę krajową. W Umowie dwustronnej w sprawie 
transportu lądowego (BALT) skoordynowano i uzgodniono z UE dwa główne filary szwajcarskiej 
polityki transportowej. Filary te to budowa nowego alpejskiego połączenia kolejowego (NARL) 
oraz wprowadzenie (zależnej od odległości) szwajcarskiej opłaty od pojazdów ciężarowych.  
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W szczególności w umowie określono ramy dla szczegółowych rozwiązań dotyczących opłat oraz 
dziedziny w następujących głównych obszarach: 
 swobodny dostęp do rynku transportu drogowego w celu dostarczenia nowych możliwości 

rynkowych przedsiębiorstwom transportowym; 
 harmonizacja zasad i warunków dopuszczających do transportu drogowego, na przykład 

zwiększenie dopuszczalnej masy dla ciężarówek z 28 do 34 ton w 2001 r., oraz do 40 ton w 
2005 r.; 

 liberalizacja dostępu do rynku transportu kolejowego na trasach łączących UE i Szwajcarię. 
 

Ponadto dokonano deregulacji kolejowego transportu towarowego, transalpejskie przewozy 
kombinowane oraz przewozy pojazdów ciężarowych koleją otrzymały dodatkowe rekompensaty, 
a trasy kolejowe są subsydiowane. Wszystkie wymienione działania przyczyniły się do znacznego 
nasilenia transalpejskiego kolejowego transportu towarowego. Niemniej jednak w bliskiej 
przyszłości nie uda się osiągnąć celu, jakim jest ograniczenie transalpejskiego drogowego transportu 
towarowego do 650 000 kursów rocznie. Szwajcaria zainicjowała szereg badań dotyczących 
przyszłego systemu zarządzania ruchem drogowym (systemy rezerwacji, Alpejska Giełda 
Tranzytowa). 

 
Ramka 4 Transport drogowy w strefie transalpejskiej 

Od czasu „Deklaracji z Zurychu dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, w szczególności w tunelach 
w strefie alpejskiej”, podpisanej w dniu 30 listopada 2001 r., ministrowie transportu Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, 
Szwajcarii, a niedawno także Słowenii, rozszerzyli cele wzajemnej współpracy. Rzeczywiście, „realizacja celów 
zawartych w deklaracji osiągnęła obecnie etap określania środków, które mają zostać skoordynowane pomiędzy 
alpejskimi krajami-sygnatariuszami, a które dotyczą regulacji ruchu drogowego i zachęcania do korzystania 
z alternatywnych środków transportu; istnieją cztery główne obszary prac, jednym z nich jest zarządzanie i regulacja 
transalpejskiego drogowego transportu towarowego”. 

Mandat Konferencji w Lyonie odbywającej się w dniu 20 października 2006 r. dotyczył między innymi zlecenia 
badania w sprawie „…warunków wstępnych dla wdrożenia nowych systemów regulacji transalpejskiego drogowego 
transportu towarowego…”, co stanowiło wyraźne odniesienie do mechanizmów systemu rezerwacji lub „zbywalnych 
zezwoleń na tranzyt”, które opracowano w sektorach, takich jak ochrona środowiska naturalnego i energetyka. 

Badanie to jest częścią procesu prowadzącego do określenia odpowiednich systemów zarządzania ruchem drogowym 
w transalpejskim transporcie towarowym i będzie ono musiało dostarczyć istotne informacje, aby umożliwić 
ministrom podjęcie decyzji jesienią 2008, a w konsekwencji, aby dostarczyć materiał do szczegółowego badania, 
którego celem jest operacyjne wdrożenie modelów wybranych przez ministrów. 

Koordynację badania zlecono Radzie Konsultacyjnej pod przewodnictwem Austrii, której powierzono prezydencję 
Komitetu Zarządzającego krajów alpejskich w okresie 2007/2008. 
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3. Obecnie obowiązujące rodzaje systemów pobierania opłat 
w UE i w Szwajcarii  

3.1 Zarys ogólny 
Zasięg geograficzny przeglądu obejmuje kraje UE 27 oraz Szwajcarię. Opis praktyk pobierania 
opłat za infrastrukturę na szczeblu krajowym jest trudny, ponieważ opłaty mogą się różnić 
w obrębie poszczególnych krajów, w zależności od specyficznej charakterystyki np. danego 
obszaru lub konkretnego odcinka sieci itp. W celu uniknięcia nadmiernej szczegółowości skupiono 
się na opisie „reprezentacyjnej” praktyki dotyczącej pobierania opłat w każdym z krajów. Państwa 
członkowskie są pogrupowane według następujących kategorii: system opłat uzależnionych od 
odległości; koncesjonariusze stosujący system opłat uzależnionych od odległości; systemy opłat 
uzależnionych od czasu; brak systemów pobierania opłat. 

Rys. 3. 1 Przegląd systemów pobierania opłat za autostrady w UE 

 
Źródło:  Model TRANS-TOOLS (DG TREN) 

System opłat za przejazd 
---- Koncesjonariusze stosujący system opłat uzależnionych od odległości 

---- Systemy opłat uzależnionych od odległości 

---- Systemy opłat uzależnionych od czasu 

---- Autostrady bezpłatne  
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W tabeli 3.1 sieci drogowe 27 + 1 krajów są sklasyfikowane według trzech rodzajów infrastruktury: 
autostrady; drogi główne; drogi lokalne. Dla każdego kraju podano łączną długość oraz długość 
odcinków płatnych, wraz z liczbami opisującymi ogólne natężenie ruchu. 

Tab. 3. 1 Główne cechy Europejskiej sieci drogowej  

Autostrady Drogi główne 
Ogółem Płatne Ogółem Płatne 

Drogi 
lokalne/ 
miejskie 

Ruch 2005 r.  Kraj 

km km % km km % km 1000 mln t/km 
Austria 1 677 1 677 100% 33 366 467 1,4% 71 059* 37 

Czechy 546 546 100% 54 946 426 0,8% 72 300 43,4 

Niemcy 12 174 12 174 100% 219 267 233 0,1% 413 000 310,1 

Sy
st

. u
za

le
ż.

 
od

 dl
ł
ś

i

Szwajcaria 1.358 1 358 100% 18 492 18 492 100% 51 446** 13,8 (2004) 

Francja 10 383 8330 80,2% 386 269   604 308 205,3 

Grecja 916 916 100% 37 414   75 600 22 

Włochy 6 532 5 649 86,5% 165 340   496 894 211,8 

Portugalia 1 834 1 434 78,1% 15 064   62 528 42,6 

Słowenia 465 381 82%% 19 628    11 

K
on

ce
sj

on
ar

iu
sz

e 
– 

sy
st

. u
za

le
ż.

 o
d 

dlHiszpania 10 747 3 099 28,8% 85 782   68 623 233,2 

Belgia 1 747 1 747 100% 13 88   134 940 43,8 

Bułgaria 331 331 100% 6 981 6 981 100% 11 976 14,3 

Dania 1 032 1 032 100% 10 331   60 894 23,3 

Węgry 677 644 95,1% 84 825   75 930 25,2 

Litwa 417 417 100% 20 98 20 98 100% 57 986 15,9 

Luksemburg 147 147 100% 2 747   14 470 8,8 

Holandia 2 342 2 342 100% 64 150   59 400 84,2 

Polska 405 405 100% 175 297 175 297 100% 201 992 111,8 

Rumunia 113 113 100% 44 944 44 944 100% 27 817 51,5 

Słowacja 313 313 100% 7 064   10 396 22,6 

Sy
st

em
 o

pł
at

 u
za

le
żn

io
ny

ch
 o

d 
cz

as
u 

Szwecja 1 591 1 591 100% 98 526   40 000 38,6 

Cypr 268   5 021   3 577 1,4 

Estonia 98   16 442   36 441 5,8 

Finlandia 653   78 197   25 000 31,9 

Irlandia 176 83 47,2% 16 862   78 773 17,9 

Łotwa 0   52 096   7 338 8,4 

Malta 0   1 439   647 0,5 

B
ra

k 
sy

st
em

u 
po

bi
er

an
ia

 
op
ła

t Wielka 
Brytania 

3 609 42 1,2% 47 928   364 689 167,5 

Ogółem 60 553 44 771 74% 1 783 328 267 870 15% 3 168 246 1.803.600 

* 83 km dróg lokalnych jest płatnych 
** Wszystkie drogi lokalne są płatne 

 
Źródło:  Opracowanie TRT: długości sieci drogowej wg najbardziej aktualnego dostępnego stanu na dany rok, 

dla danego kraju (lata 2002 do 2005) uzyskano ze źródeł UE (DGTREN, 2006); długość dróg płatnych została 
oszacowana dla autostrad, dróg głównych i lokalnych na podstawie danych ASECAP (2007 r.); dane dotyczące 

krajowego i międzynarodowego drogowego ruchu towarowego w 2005 r. uzyskano ze źródeł UE (DGTREN, 2006). 

3.2 Istniejące rozwiązania dotyczące pobierania opłat 
Cztery kraje stosują juz systemy pobierania opłat uzależnionych od odległości, zalecane w 
dyrektywie dotyczącej tzw. eurowiniet; kraje te uznały również, że najbardziej odpowiednim 
działaniem będzie zastosowanie zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci” – są to 
Austria, Czechy, Niemcy i Szwajcaria. Oprócz tych zasad, głównymi celami wymienionych 
systemów jest ochrona środowiska naturalnego i finansowanie infrastruktury sprzyjającej bardziej 
zrównoważonym rodzajom transportu. 
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We Francji, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Słowenii i Portugalii sektor prywatny obsługuje część sieci 
autostrad już od kilkudziesięciu lat. Podmioty prywatne mają prawo nakładać opłaty za korzystanie 
z autostrad, a wysokość tych opłat jest zazwyczaj określona w umowie pomiędzy prywatnymi 
operatorami a władzami krajowymi. Opłaty za przejazd pokrywają koszty eksploatacyjne, a ich 
nadwyżka stanowi zysk. Opłaty są pobierane w zależności od rodzaju pojazdu: są inne dla 
motocykli, samochodów osobowych oraz małych i dużych pojazdów ciężarowych. 

W pozostałych krajach sytuacja rysuje się inaczej: 

 W Belgii, Danii, Luksemburgu, Holandii i Szwecji od 1 stycznia 1995 r. istnieje system winiet. 
Opłaty za winiety mają zastosowanie do sieci autostrad oraz niektórych dróg krajowych i są 
pobierane od pojazdów o wadze powyżej 12 ton. Opłata jest uzależniona od czasu i jest 
wnoszona z góry. Dokonywane jest rozróżnienie uwzględniające wpływ pojazdu na 
środowisko (klasa EURO) oraz liczbę osi; 

 Inne państwa członkowskie stosują różne rodzaje opłat za korzystanie z ich sieci autostrad: 
Bułgaria i Rumunia mają systemy czasowych winiet za korzystanie za wszystkich dróg 
międzymiastowych; na Węgrzech, Litwie i Słowacji winiety nalepiane na szyby są 
obowiązkowe na niektórych odcinkach autostrad, natomiast w Polsce opłaty są pobierane 
osobno na kilku odcinkach. 

Kilka krajów nie ma obecnie żadnego systemu opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, lecz 
niektóre z nich rozważają uruchomienie takich systemów: np. Irlandia ma trzy płatne autostrady, 
a opłaty uzależnione są od klasy pojazdu; natomiast w Wielkiej Brytanii opłaty w zależności od 
klasy pojazdu są pobierane na autostradzie M6 oraz na określonych odcinkach infrastruktury (np. 
tunele, mosty). 

Tabela 3.2 przedstawia różne działające systemy opłat w państwach członkowskich UE 
i w Szwajcarii, zawiera też informacje takie jak data uruchomienia, pojazdy objęte opłatami, metoda 
różnicowania opłat, przeznaczenie dochodów oraz zastosowany system technologiczny.  

Wysokość opłat na podstawie przyjętych kryteriów, liczba osi i/lub kategorie EURO zostały 
zestawione w Tabeli 3.3. Systemy ogólnokrajowe oraz koncesjonariusze posługują się taryfami 
uzależnionymi od odległości, wyliczanymi w jednostkach €/km, nazywanymi opłatami 
kilometrowymi. Natomiast systemy winiet są oparte na opłatach zależnych od czasu, uiszczanych 
jako opłata roczna. Należy zauważyć, że taryfy w Szwajcarii wyliczane są za liczbę ton 
i kilometrów, a nie tylko za przebyte kilometry, a zatem opłaty za ciężarówki są wyższe niż 
w innych krajach stosujących systemy opłat uzależnionych od odległości, co ilustruje Tabela 3.4.  
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Tab. 3. 2 Systemy pobierania opłat w państwach członkowskich UE i w Szwajcarii 

 Kraj System opłat Pojazdy podlegające 
opłatom 

Rozróżnienie Wykorzystanie 
dochodów 

Technologie 

Austria System opłat 
uzależnionych od 
odległości  
od 2004 r. 

> 3,5 tony Klasa pojazdu (liczba osi) Budowa i utrzymanie 
dróg; 58% na budowle 
podziemne* 

DSRC 

Czechy System opłat 
uzależnionych od 
odległości  
od 2007 r. 

> 3,5 tony Liczba osi i klasa emisji Przedsięwzięcia 
transportowe w 
regionach 

EFC/DSRC 

Niemcy System opłat 
uzależnionych od 
odległości  
od 2005 r. 

> 12 ton Klasa pojazdu (liczba osi), 
emisje (klasa Euro) 

20% dla operatorów, 
80% na federalną sieć 
transportową** 

GPS/GSM 
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Szwajcaria System opłat 
uzależnionych od 
odległości  
od 2001 r. 

> 3,5 tony Maksymalny udźwig i 
klasy emisji 

2/3 na Fundusz Finov, 
1/3 dla regionów na 
przedsięwzięcia 
infrastrukturalne 

Tachograf/DSRC/
GPS do kontroli 

Francja Opłata za przejazd Wszystkie pojazdy Klasa pojazdu (liczba osi) Operatorzy sieci; drogi 
kolejowe dużych 
szybkości 

DSRC 

Grecja Opłata za przejazd Wszystkie pojazdy Klasa pojazdu (liczba osi) Operatorzy autostrad DSRC 

Włochy Opłata za przejazd Wszystkie pojazdy Klasa pojazdu (liczba osi) Operatorzy autostrad DSRC 

Portugalia Opłata za przejazd Wszystkie pojazdy Klasa pojazdu (liczba osi) Operatorzy autostrad DSRC 

Słowenia Opłata za przejazd Wszystkie pojazdy Waga, wysokość pojazdu, 
liczba osi 

Budowa i utrzymanie 
autostrad oraz spłata 
długu 

DSRC 
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Hiszpania Opłata za przejazd Wszystkie pojazdy Klasa pojazdu (liczba osi) Operatorzy autostrad DSRC 

Belgia 
 

System winiet 
czasowych  
od 1995 r. 

> 12 ton EURO 0-EURO IV+, 3/4 
osie 

Przedsięwzięcia 
transportowe w 
regionach 

Manualna/nalepk
a 

Bułgaria System winiet 
czasowych  
od 2004 r. 

Wszystkie pojazdy 3 kategorie: autobusy, 
ciężarówki, pojazdy lekkie 

Fundusz infrastruktury 
drogowej 

Manualna/nalepk
a 

Dania System winiet 
czasowych  
od 1995 r. 

> 12 ton 
 

EURO 0-EURO IV+, 3/4  
osie 

Inne rodzaje transportu 
lub cele niezwiązane z 
transportem 

Manualna/nalepk
a 

Węgry System winiet 
czasowych  
od 2000 r. 

Wszystkie pojazdy Masa Autostrady Manualna/nalepk
a 

Litwa  Pojazdy towarowe, 
autobusy, pojazdy 
rolnicze 

Masa/długość Budowa i utrzymanie 
dróg 

Karta/nalepka 

Luksembu
rg 

System winiet 
czasowych  
od 1995 r. 

> 12 ton 
 

EURO 0-EURO IV+, 3/4  
osie 

- Manualna/nalepk
a 

Holandia System winiet 
czasowych  
od 1995 r. 

> 12 ton 
 

EURO 0-EURO IV+, 3/4  
osie 

- Manualna/nalepk
a 

Polska System opłat 
uzależnionych od 
czasu od 1995 r. 

> 3,5 tony (+opłata za 
autostradę za wszystkie 
pojazdy silnikowe) 

Masa, liczba osi, emisje 
(EURO 0-EURO II+) 

Autostrady i drogi 
krajowe 

Karta 
użytkownika dróg 

Rumunia System winiet 
czasowych 

Wszystkie pojazdy Liczba osi, waga, klasa 
emisji 

Fundusz infrastruktury 
drogowej 

Manualna/nalepk
a 

Słowacja System winiet 
czasowych 

Wszystkie pojazdy Masa Autostrady Manualna/nalepk
a 

Sy
st
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 w

in
ie

t c
za

so
w

yc
h 

Szwecja System winiet 
czasowych  
od 1995 r. 

> 12 ton 
 

EURO 0-EURO IV+, 3/4  
osie 

- Manualna/nalepk
a 

Cypr Brak - Brak - - 

Estonia Brak - Brak - - 

Finlandia Brak - Brak - - 

Irlandia Brak, z wyjątkiem 3 
połączeń 
autostradowych 

Wszystkie pojazdy tylko 
na 3 płatnych 
autostradach 

Brak, ale na 3 płatnych 
autostradach – klasa 
pojazdu 

- - 

Łotwa Brak - Brak - - 

Malta Brak - Brak - - 

B
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Wielka 
Brytania 

Brak, z wyjątkiem 
42 km autostrad 

Wszystkie pojazdy tylko 
na 42 km autostrad 

Brak, ale na 42 km 
autostrad – klasa pojazdu 

- - 

Źródło:  Opracowanie TRT na podstawie (T&E, 2007) i (REVENUE D3, 2005) 
Dane dla Austrii odnoszą się do roku 2007 (OECD 2007)  
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** Dane dla Niemiec zgromadzono na podstawie REVENUE D4, 2006 r.: 80% dochodów jest przeznaczanych na 
federalne sieci transportowe, z czego 50% na federalną sieć drogową, głównie na sieć autostrad, 38% na federalną 

sieć kolejową, 12% na żeglugę śródlądową.  

Tab. 3. 3 Kryteria różnicowania opłat oraz wysokość opłat w państwach członkowskich UE i w Szwajcarii 
w 2008 r. 

Opłata za km (€/km, oprócz Szwajcarii) Opłata roczna (€ rocznie)  Kraj 
2 osie 3 osie 4 osie lub więcej 2 

osie 
3 osie 4 osie lub 

więcej 
Austria 0,158 0,2212 0.3318  

EURO 0-II: 0,0805 EURO 0-I: 0,1295 EURO 0-I: 0,189  Czechy 
EURO III-IV: 
0,0595 

EURO III-IV: 
0,1015 

EURO III-IV: 0,147  

EURO 0-II: 0,145 EURO 0-II: 0,155  
EURO III-IV: 0,12 EURO III-IV: 0,13  

Niemcy 

EURO V: 0,10 EURO V: 0,11  
EURO 0-II: 0,019  
EURO III: 0,017  Sy

st
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Szwajcaria (€ na 
tonę/km) 

EURO IV-V: 0,014  
Francja 0,15 0,21  

Grecja Średnia wysokość dla ciężarówek: 0,0745  

Włochy 0,071 0,092 0,144 
5 lub więcej osi: 0,170 

 

Portugalia 0,127 0,162 0,182  

Słowenia Wysokość < 1,3m: 0,05 
Wysokość > 1,3m, <3,5 ton: 0,075 
                  > 3,5 ton: 0,1375 

Wysokość > 1,3m, > 3,5 ton: 
0,2 
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Hiszpania 0,13 0,15  
EURO 0: 1332 EURO 0: 2233 
EURO I: 1158 EURO I: 1933 
EURO II: 1008 EURO II: 1681 
EURO III: 876 EURO III: 

1461 

Belgia  

EURO IV: 797 EURO IV: 
1329 

Bułgaria Średnia wysokość dla ciężarówek: 0,0079  
EURO 0: 1332 EURO 0: 2233 
EURO I: 1158 EURO I: 1933 
EURO II: 1008 EURO II: 1681 
EURO III: 876 EURO III: 

1461 

Dania  

EURO IV: 797 EURO IV: 
1329 

Węgry  < 3,5 ton: 142; 3,5-7,5 ton: 407; 
7,5-12 ton: 607; >12 ton: 730 

Litwa Średnia wysokość dla ciężarówek: 0,0045  
EURO 0: 1332 EURO 0: 2233 
EURO I: 1158 EURO I: 1933 
EURO II: 1008 EURO II: 1681 
EURO III: 876 EURO III: 

1461 

Luksemburg  

EURO IV: 797 EURO IV: 
1329 

EURO 0: 1332 EURO 0: 2233 
EURO I: 1158 EURO I: 1933 
EURO II: 1008 EURO II: 1681 
EURO III: 876 EURO III: 

1461 

Holandia  

EURO IV: 797 EURO IV: 
1329 

Polska Średnia wysokość dla ciężarówek: 0,3340  
EURO 0: < 3,5 ton: 90; 3,5-7 ton: 240; 7-12 
ton: 480; > 12 ton, maks. 3 osie: 576; > 12 ton, 
min. 4 osie: 930 
EURO I: < 3,5 ton: 78; 3,5-7 ton: 228; 7-12 
ton: 480; > 12 ton, maks. 3 osie: 510; > 12 ton, 
min. 4 osie: 840 

Rumunia  

EURO II: < 3,5 ton: 60; 3,5-7 ton: 210; 7-12 
ton: 420; > 12 ton, maks. 3 osie: 450; > 12 ton, 
min. 4 osie: 750 

Słowacja  < 3,5 ton: 32; < 12 ton: 386; > 12 ton: 800 
EURO 0: 1332 EURO 0: 2233 
EURO I: 1158 EURO I: 1933 
EURO II: 1008 EURO II: 1681 
EURO III: 876 EURO III: 

1461 
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Szwecja  

EURO IV: 797 EURO IV: 
1329 

Źródło:  Opracowanie TRT na podstawie T&E (T&E, 2007), Projektu HOP! (HOP!, 2007) oraz DATEC (ARE, 2008) 
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Tab. 3. 4 Przykłady taryf uzależnionych od odległości w Austrii, Szwajcarii, Czechach i Niemczech (koszt 
w euro za przebycie trasy 300 km) 

 
Źródło:  Opracowanie TRT na podstawie DATEC (ARE, 2008) oraz T&E (T&E, 2007) 

Uwaga:  W Szwajcarii taryfy są różnicowane na podstawie masy (całkowita masa brutto ciągnika siodłowego i naczepy) 
oraz wyliczane za liczbę ton/km; w innych krajach taryfy są różnicowane według liczby osi i wyliczane za liczbę 

przebytych kilometrów.  

A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE

2 osie/ 
18 ton 47,4 102,6 24,2 47,4 91,8 17,9 47,4 75,6 17,9 47,4 75,6 17,9

3 osie/ 
24 tony 66,36 136,8 38,9 66,36 122,4 30,5 66,36 100,8 30,5 66,36 100,8 30,5

4 osie/ 
34 tony 193,8 173,4 142,8 142,8

4 osie/ 
38 ton 216,6 193,8 159,6 159,6

4 osie/ 
40 ton 228 204 168 168

Euro V

30

Rodzaj pojazdu ciężarowego L. osi/
ton 

Euro 0-I-II Euro III Euro IV 

99,54 99,5 99,5 99,556,7 44,1 44,1 33

43,5 36 36

46,5 39 39 44,1
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Część II:  Wpływ różnych systemów opłat 

4. Analiza szczegółowych rodzajów wpływu wdrażanych 
środków  

4.1. Wstęp 

Głównym celem niniejszego rozdziału jest zbadanie podstawowych charakterystyk oraz 
obserwowanych rodzajów wpływu (tam, gdzie to możliwe) systemów opłat uzależnionych od 
odległości, mających zastosowanie do pojazdów ciężarowych w czterech krajach Europy, czyli w 
Austrii, Czechach, Niemczech oraz Szwajcarii. Wpływ tych systemów, różniących się od siebie i 
wprowadzonych w różnym czasie, został przeanalizowany ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
następujące elementy: podział zadań przewozowych, ograniczenie pojazdokilometrów, 
przekierowanie ruchu, skład floty (rozmiar pojazdów), modernizacja floty (normy emisji Euro), 
optymalizacja wskaźnika wypełnienia, wykorzystanie dochodów. Przed dokonaniem analizy 
wpływu przedstawiony jest krótki opis analiz przypadku, uzupełniony informacjami na temat 
aspektów związanych z wdrożeniem oraz kwestii dotyczących akceptacji (zob. Ramka 5). 

Ramka 5 Akceptacja opłat za pojazdy ciężarowe 
 

Skuteczny i sprawiedliwy system opłat za drogi pobieranych od pojazdów ciężarowych powinien przestrzegać następujących 
zasad. 
Perspektywa użytkownika 
- Łatwy do zrozumienia przez użytkowników. 
- Wygodny – pojazdy nie muszą zatrzymywać się na bramkach. 
- Opcje transportowe – konsumenci mają dostęp do opłacalnych opcji podróży (tj. alternatywne środki transportu, czasy 

podróży, trasy, kierunki). 
- Opcje płatności – możliwość łatwego skorzystania z różnych opcji płatności (gotówka, karta przedpłacona, karta 

kredytowa itp.) 
- Przejrzysty – wysokość opłat jest znana przed rozpoczęciem podróży. 
- Anonimowy – zagwarantowana jest prywatność użytkowników. 
Perspektywa organu odpowiedzialnego za ruch drogowy 
- Skutki dla ruchu drogowego – nie wymaga, aby każdy pojazd zatrzymywał się na bramkach, ani też nie hamuje ruchu w 

żaden inny sposób. 
- Efektywny i sprawiedliwy – opłaty odzwierciedlają prawdziwe koszty generowane przez użytkowników. 
- Skuteczny – ogranicza zatory na drogach oraz inne problemy związane z transportem poprzez zmianę zachowania osób 

podróżujących. 
- Elastyczny – łatwo uwzględnia użytkowników okazjonalnych oraz różne rodzaje pojazdów. 
- Niezawodny – minimalna liczba nieprawidłowo naliczonych opłat. 
- Bezpieczny i możliwy do egzekwowania – minimalna liczba przypadków oszustw czy nieprzestrzegania zasad. 
- Opłacalny – dodatni zwrot z inwestycji. 
- Wdrożenie – minimalny zasięg zakłóceń na etapie rozwoju. W razie potrzeby możliwość rozszerzenia. 
Perspektywa społeczeństwa 
- Zysk/koszt – dodatnie zyski netto (przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów wpływu). 
- Akceptacja polityczna – postrzegany przez opinię publiczną jako sprawiedliwy i mający duże znaczenie. 
- Środowisko naturalne – pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 
-  Jakość życia – włączanie celów związanych z ochroną zdrowia do zasad ustalania opłat za infrastrukturę transportową 

może być opłacalnym sposobem poprawy zdrowia publicznego3 
- Zintegrowany – ten sam system pobierania opłat może być stosowany w celu opłacenia innych należności za usługi 

publiczne (parking, transport publiczny itp.)  

Źródło:  Encyklopedia TDM - Victoria Transport Policy Institute 

                                                 
 
3  Decyzje dotyczące transportu mają wpływ na zdrowie publiczne, ze względu na powiązane ryzyko wypadku, 

emisje zanieczyszczeń i sprawność fizyczną. Te trzy rodzaje ryzyka dla zdrowia osiągają wartość wyższą w 
przypadku korzystania z transportu samochodowego. Opłaty, jako strategie łagodzenia wpływu, które mogą 
ograniczyć podróże samochodowe, mogą wnieść wkład w zmniejszanie negatywnego wpływu na zdrowie 
publiczne (T. Litman, 2003 r.). 
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W niniejszym rozdziale zawarto również – w odniesieniu do wybranych tematów – porównanie 
z innymi krajami europejskimi, w których opłaty są pobierane za pomocą innych systemów. 

Liczby i dane przedstawione poniżej pochodzą z analizy dokumentów dotyczących strategii 
politycznych, projektów badawczych i literatury naukowej. Większość badań zawiera mnóstwo 
informacji na temat kwestii technicznych związanych z systemami opłat, natomiast trudniej jest 
znaleźć dowody na skutki tych rozwiązań. Wynika to również z faktu, że niektóre systemy opłat 
zależnych od odległości zostały uruchomione bardzo niedawno oraz że niektóre z obserwowanych 
skutków (jak na przykład optymalizacja wskaźnika wypełnienia czy modernizacja floty) zaliczają 
się do ogólnych tendencji charakterystycznych dla systemu drogowego transportu towarowego.  

Wiele trudności napotkano zwłaszcza przy gromadzeniu informacji na temat wpływu 
koncesjonariuszy autostrad oraz systemów winiet, ponieważ nie istnieją badania w tym zakresie, 
ponadto rozwiązania te funkcjonują od długiego czasu, przez co trudno jest rozróżnić ich wpływ od 
wpływu wywieranego przez inne środki polityczne. 

4.2. Austria 

4.2.1. Opis ogólny 

Wysoka opłata od pojazdów, nazwana LKW-Maut, została wprowadzona w dniu 1 stycznia 2004 r. 
przez rząd austriacki. Jest to opłata uzależniona od odległości, obowiązująca na autostradach i kilku 
drogach ekspresowych4, nakładana na wszystkie pojazdy osobowe i ciężarowe o wadze powyżej 3,5 
tony.  

Wyższe stawki za przejazd, powiększone o dopłaty, stosowane są na niektórych połączeniach 
alpejskich ze względu na szczególne uwarunkowania środowiska naturalnego występujące na 
obszarach, przez które przebiegają autostrady; opłaty te, nazywane Sondermauten lub „opłatami 
specjalnymi”, obowiązują na trasach wzdłuż przełęczy Brenner, Tauern, Pyhrn, Karawanken 
i Arlberg. Na przełęczy Brenner (autostrada A13) funkcjonuje również taryfa nocna dla pojazdów 
o czterech osiach lub większych – jest ona dwa razy wyższa od taryfy dziennej. 

Opłata LKW-Maut ma za zadanie pokryć koszty infrastruktury, w tym długi państwowego 
przedsiębiorstwa ASFINAG zajmującego się infrastrukturą drogową, zaciągnięte w związku 
z wcześniejszymi pracami budowlanymi. Taryfa za kilometr zależy od liczby osi, rodzaju drogi 
(opłaty specjalne na obszarach górskich) oraz czasu (opłata dzienna/nocna za autostradę biegnącą 
przełęczą Brenner), bez rozróżnienia na klasy emisji (które zostanie wprowadzone w 2010 r.). 
Średnia wysokość opłat za pojazdy 40-tonowe wzrosła od 1 lipca 2007 r. o 0,042 EUR/km (z 0,227 
do 0,269 EUR/km) za zgodą Komisji Europejskiej. Wysokości opłat w podziale na kategorie 
pojazdów zamieszczono w tabeli 4. Ostatnio austriackie Ministerstwo Transportu ogłosiło, że od 
1 maja taryfy LKW-Maut wzrosną o 2,2%, aby dorównać inflacji. ASFINAG oszacował, że wzrost 
dochodów z opłat za przejazd z powodu zwiększenia ich stawki wyniesie 21,1 mln €.  

                                                 
 
4 O przyszłym rozszerzeniu opłaty LKW-Maut na całą sieć drogową mowa w tabeli 5.1. 
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Ramka 6   System ekopunktów 

System przyznawania ekopunktów został wprowadzony w 1994 r. w ramach umowy tranzytowej pomiędzy Austrią 
a UE (Protokół 9 do Aktu przystąpienia Republiki Austriackiej do UE, 1994 r.). Głównym celem było ograniczenie 
emisji NOx pochodzących z ruchu tranzytowego przez Austrię o 60 % w okresie od roku 1991 do 2003 oraz 
ograniczenie liczby przejazdów tranzytowych do wartości przekraczającej maksymalnie o 8 % liczbę przejazdów z 
1991 r. Pojazdy ciężarowe o wadze przekraczającej 7,5 tony jadące tranzytem przez Austrię muszą posiadać ekokartę, 
która jest standardowym formularzem, na którym uwidoczniona jest liczba ekopunktów, świadcząca o tym, że 
dokonano poprzedniej płatności. Wartość emisji NOx zostanie ustalona na podstawie przydzielonych ekopunktów, 
natomiast liczba ekopunktów zależy od kategorii emisji danego pojazdu (ciężarówki, które emitują więcej NOx, 
potrzebują większej liczby ekopunktów, aby przejechać przez Austrię). W 2004 r. system ekopunktów został 
przedłużony do 2006 r., a przestał obowiązywać w roku 2007. Część dochodów z ekopunktów była wykorzystywana 
do finansowania tunelu kolejowego Brenner. 

 
 

4.2.2. Koszty technologii, egzekwowania i wdrożenia 

System pobierania opłaty LKW-Maut jest oparty na technologii mikrofalowej (DSRC) i prostych 
lokalizatorach (Go-Box) umieszczanych w pojazdach i w bramkach na autostradach. Wszystkie 
pojazdy muszą być wyposażone w takie jednostki pokładowe. Jest to tak zwany system otwarty, 
w odróżnieniu od systemu zamkniętego, w którym bramki są umieszczone przy wjazdach 
i wyjazdach z autostrad. 

Inspektorzy publiczni muszą monitorować właściwe dokonywanie płatności za przejazd: 
funkcjonariusze egzekwujący opłaty są uprawnieni między innymi do stosowania wyraźnie 
widocznych i słyszalnych sygnałów w celu zatrzymania kierowców i skontrolowania nalepki 
z opłatą. Ponadto funkcjonariusze egzekwujący opłaty mogą przekierowywać ruch na obszary 
kontroli opłat, które obecnie znajdują się w kilku określonych lokalizacjach. W celu egzekwowania 
opłat władze korzystają z około 100 bramek wyposażonych w system automatycznego 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) oraz z około 30 urządzeń mobilnych.  

Koszty eksploatacji systemu wynoszą około 4% dochodów, natomiast ogólne koszty egzekwowania 
płatności stanowią około 12% dochodów. 

Tab. 4. 1 Koszty wdrożenia (€) 

 Łączne koszty wdrożenia (€) 
Inwestycje  250–370 mln
Inwestycje na użytkownika 417–617 
Roczne koszty eksploatacji 35 mln
Roczne koszty eksploatacji na użytkownika 58

Źródło:  CE Delft, 2005 r.; Oehry, 2006 r. Ministerstwo Transportu et al, 2005 r.  

4.2.3. Akceptacja 

Opinia publiczna w Austrii stosunkowo pozytywnie odbiera wymóg opłat LKW-Maut. Pomimo 
silnego początkowego sprzeciwu ze strony Austriackiej Federalnej Izby Przemysłowej wobec 
możliwości wprowadzenia systemu podwójnego (kontrola manualna i elektroniczna), sondaż 
w Austrii wykazał, że 94% użytkowników korzystających z opłaty za pojazdy ciężarowe i z winiety 
dla pojazdów osobowych było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z systemu pobierania opłat 
(ASFINAG, 2005). 
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Liechti i Renshaw (T&E, 2006) podają następujące fakty: 

 opłata LKW-Maut została skutecznie wprowadzona, pomimo silnego sprzeciwu na początku 
procesu; 

 system jest obecnie szeroko akceptowany przez użytkowników; 

▪ system jest oparty na dobrze znanej i prostej technologii, dzięki czemu jest niezawodny (99,9% 
prawidłowych transakcji); 

▪ technologia jest również prosta i zrozumiała dla użytkowników, ponadto wiąże się z niskimi 
kosztami zakupu sprzętu (5 € za urządzenie „Go-Box”, gotowe do bezpośredniej instalacji 
w pojeździe). 

4.2.4. Analiza wpływu 

Trudność w wykryciu pewnych rodzajów wpływu wiąże się z faktem, że, przynajmniej 
w przypadku ruchu tranzytowego (który odgrywa główną rolę w tym kraju), system ekopunktów 
funkcjonował juz przed wprowadzeniem opłaty LKW-Maut, a zatem nowy system nie przynosił 
znacznej zmiany na rynku drogowego transportu towarowego. 

 Podział zadań przewozowych. Nie ma obecnie dowodów, że istotne zmiany w podziale zadań 
przewozowych można przypisywać rozwiązaniom dotyczącym opłat za przejazd (East West 
TC, 2007). Jednakże Austria spodziewa się dalszego, 70-procentowego wzrostu transportu 
towarowego w nadchodzących latach, i szacuje się, że ruch tranzytowy stanowi jedną trzecią 
ruchu pojazdów ciężarowych w Austrii (T&E, 2007)5. Prognozy te świadczą o potrzebie 
wprowadzenia polityki, która będzie dążyła do bardziej zrównoważonego wykorzystywania 
różnych środków transportu, które są obecnie całkowicie zdominowane przez transport 
drogowy. Warto odnotować, że austriacki ruch drogowy przez Alpy stanowi 77% puli 
wykorzystania wszystkich środków transportu, a pozostała część przypada kolei (DATEC, 
2005). 

 Ograniczenie pojazdokilometrów. Od czasu zwiększenia wysokości opłat w 2007 r. liczba 
pojazdokilometrów w drogowym transporcie towarowym nieznacznie wzrosła na trasach 
północ-południe, natomiast wzrosła radykalnie na trasach wschód-zachód (o powyżej 10% 
w jednym roku, według ICCR International, 2008). Głównym wyjaśnieniem tego zjawiska 
wydaje się przejście na gospodarkę rynkową w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
połączone z zanikiem systemu kolejowego, co wpłynęło na zwiększenie natężenia 
europejskiego ruchu drogowego na osi wschód-zachód, a ponadto wprowadzenie opłat za 
przejazd w Czechach, przez co ruch skierował się na austriacką sieć drogową.  

 Przekierowanie ruchu. Przekierowanie ruchu z płatnych części sieci na drogi bezpłatne jest 
istotnym zjawiskiem, ponieważ nasilenie ruchu na drogach drugorzędnych prowadzi do 
większych kosztów utrzymania oraz utrudnień dla okolicznych mieszkańców. W drugim 
i trzecim kwartale 2004 r. odnotowano nasilenie ruchu na drogach w pobliżu sieci płatnych 
autostrad, z widocznymi różnicami w poszczególnych regionach. Średnia wartość 
przekierowania ciężarówek z autostrad i dróg ekspresowych wynosiła około 2,8 % ogólnej 
wysokości transportu towarowego na autostradach i drogach ekspresowych. Skutki tego 
zjawiska są bardzo różne w zależności od drogi: na niektórych trasach nastąpił wzrost ruchu 
pojazdów ciężarowych o 100%! Przekierowanie nastąpiło jedynie na obszarach, gdzie istnieją 
drogi alternatywne o dużej przepustowości. Po szczytowym okresie dla ruchu drogowego 
w maju 2004 r., niektóre regiony postanowiły zabronić pojazdom ciężarowym wjazdu na 

                                                 
 
5  Powodem nasilenia ruchu drogowego w ostatnich latach może być również przekierowanie ruchu ze Szwajcarii, 

z powodu dopuszczalnej masy pojazdów ciężarowych w Szwajcarii oraz obowiązujących tam wyższych opłat za 
przejazd. Bardziej szczegółowe informacje na temat przekierowania ruchu znajdują się w ust. 4.5.4. 
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niektóre bezpłatne drogi. Od września 2004 r. liczba ciężarówek omijających autostrady 
i drogi ekspresowe na korzyść dróg bezpłatnych osiągnęła stabilny poziom. Według 
ASFINAG (ASFINAG, 2004) szacowana wielkość przekierowania ruchu z autostrad i dróg 
ekspresowych na drogi bezpłatne w roku 2004 wynosi około 2,3% transportu towarowego na 
autostradach i drogach ekspresowych; dane te potwierdza również Nagel (Kummer und Nagel, 
2005), który zauważył w 2004 r., że nasilenie transportu pojazdami ciężarowymi w niektórych 
częściach drugorzędnej sieci drogowej wyniosło około 2–3%.   

 Skład floty. Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu na skład floty w Austrii. 
W czerwcu 2008 r. zostanie opublikowane badanie na temat prognozy dotyczącej ruchu 
drogowego w Austrii w 2025 r., które będzie również zawierało informacje o składzie floty. 

 Modernizacja floty. Opłata jest zróżnicowana jedynie w zależności od liczby osi, nie istnieją 
wyższe opłaty dla ciężarówek emitujących więcej spalin, a więc nie ma też zachęt do 
korzystania z ekologicznie czystszych pojazdów. Austria, podobnie jak pozostałe państwa 
członkowskie UE, będzie i tak musiała do roku 2010 wprowadzić rozróżnienie systemów opłat 
według klas emisji lub wielkości emisji PM10 czy NOx. 

 Optymalizacja wskaźnika wypełnienia. Statystyki dotyczące ruchu drogowego w Alpach 
wykazują, że liczba pustych ciężarówek przekraczających Alpy spadła z 25% do 16% w latach 
1994–2004, co było spowodowane głównie przez system ekopunktów oraz częściowo przez 
opłatę LKW-Maut (East West TC, 2007)6.  

 Wykorzystanie dochodów. Dochody w 2005 r. wyniosły 775 mln € (REVENUE, 2005). 
Szacuje się, że od 2007 r. opłaty wzrosną o dalsze 115 mln €. Należy uwzględnić, że opłata za 
przejazd pojazdów ciężarowych ma na celu pełny zwrot kosztów, a w rzeczywistości jej 
wysokość jest określana tak, aby pokryć koszty budowy, eksploatacji i utrzymania dróg. 
Wszystkie dochody uzyskiwane przez państwowe przedsiębiorstwo ASFINAG, zajmujące się 
infrastrukturą drogową – pochodzące z opłat za winiety, federalnej opłaty za ciężarówki oraz 
opłat specjalnych – są przeznaczone na budowę i utrzymanie dróg. 58% dochodów z opłat za 
ciężarówki jest wykorzystywanych na budowę tuneli (OECD, 2007). Projekty w ramach 
programu inwestycyjnego zostały określone wspólnie przez landy oraz główne publiczne 
przedsiębiorstwa transportowe. 

4.3. Czechy 

4.3.1. Opis ogólny  

Korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych w Czechach przez pojazdy silnikowe mające co 
najmniej cztery koła lub pojazdy z przyczepami podlega od 1995 r. opłacie, pobieranej w postaci 
czasowej winiety. Od 1 stycznia 2007 r., w odniesieniu do pojazdów ciężarowych, system czasowy 
zastąpiono systemem opłat uzależnionych od odległości, które obowiązują na 970 km zarządzanych 
przez państwo autostrad i dwujezdniowych drogach szybkiego ruchu. System winiet ma jednak 
nadal zastosowanie do pojazdów o wadze poniżej 12 ton.  

Nową opłatą objętych jest od 60 000 do 65 000 krajowych oraz od 30 000 do 35 000 zagranicznych 
pojazdów o masie powyżej 12 ton (T&E, 2007), co odzwierciedla wzrastającą rolę Czech jako kraju 
tranzytowego dla pojazdów ciężarowych: według danych Ministerstwa Transportu, 20–30% 
pojazdów o masie powyżej 12 ton jedynie przekracza terytorium kraju tranzytem.  

Opłata jest uzależniona od liczby osi i klasy emisji Euro. Średnia wysokość opłaty za przejazd 
autostradą lub dwujezdniową drogą szybkiego ruchu dla pojazdu czterdziestotonowego wynosi 
                                                 
 
6  Bardziej aktualne dane dotyczące optymalizacji wskaźnika wypełnienia związanej z wejściem w życie opłaty LKW 

Maut nie są dostępne. 
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4,05 CZK (0,14 €) za km. Kiedy opłatą tą zostaną objęte w 2008 r. drogi pierwszej klasy (drogi 
ekspresowe), jej średnia wysokość wyniesie 1,90 CZK/km (0,07 €)7 (T&E, 2007).  

4.3.2. Koszty technologii, egzekwowania i wdrożenia 

Podobnie jak w Austrii, w systemie czeskim wykorzystano bramki rozmieszczone na głównych 
drogach oraz technologię mikrofalową (DSRC); wymaga ona zainstalowania w pojazdach prostych 
jednostek pokładowych, współpracujących z bramkami na drogach. Obecnie działa około 190 000 
czynnych jednostek pokładowych, z których 73 000 jest własnością przewoźników czeskich, 
natomiast 117 000 – przewoźników zagranicznych, z których największą grupę stanowią floty 
polskie i słowackie8.  

4.3.3. Akceptacja 

Podobnie jak we wszystkich nowych państwach UE, również w Czechach opłaty za autostrady 
napotkały powszechnie duży opór społeczny; zostało to spowodowane połączeniem następujących 
czynników: 

 Pobieranie opłat za korzystanie z dróg jest stosunkowo nową koncepcją; 

 Społeczeństwo osiąga mniejsze dochody w porównaniu z krajami UE 15; 

 Koszty poruszania się pojazdami silnikowymi (paliwo, ubezpieczenie, rejestracja, utrzymanie) 
są generalnie postrzegane jako wystarczająco wysokie, biorąc pod uwagę obecny poziom 
PKB per capita. 

Użytkownicy często uważają, że są „podwójnie opodatkowani”, kiedy do już istniejących podatków 
dodawane są jeszcze opłaty za drogi. Niski poziom akceptacji dodatkowo potęguje fakt, że, jak 
pokazują wskaźniki jakości usług, nie są one „warte swej ceny”. 

4.3.4. Analiza wpływu 

Z powodu krótkiego okresu obowiązywania nowej polityki opłat, gromadzenie istotnych danych dla 
większości rodzajów wpływu wymienionych poniżej było utrudnione. 

 Podział zadań przewozowych. Prawdopodobnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby z nowym 
systemem opłat wiązać jakiekolwiek przesunięcie modalne. 

 Ograniczenie pojazdokilometrów. Wprowadzenie opłaty za przejazd nie ograniczyło liczby 
pojazdokilometrów pokonywanych w kraju. Przeciwnie, przepływ pojazdów stale wzrasta 
z powodu ruchu tranzytowego (20–30% pojazdów o wadze powyżej 12 ton, według 
Ministerstwa Transportu, oraz 10% pojazdów o wadze ponad 3,5 tony, według T&E, 2007), 
podobnie jak ma to miejsce we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej9. 

 Przekierowanie ruchu. Aby uniknąć przekierowania ruchu na drogi drugorzędne, rząd czeski 
zamierza rozszerzyć system opłat za przejazd na większą liczbę dróg ekspresowych w roku 
2008, a w późniejszym okresie – na całą sieć drogową. Istnieją plany, aby nałożyć opłaty na 
drogi pierwszej, drugiej i trzeciej klasy, również zależne od klasy emisji i liczby osi, od 2009 r. 
Regiony chcą włączenia dróg drugorzędnych do systemu opłat, aby położyć kres unikaniu 
opłat przez pojazdy ciężarowe, które rezygnują z poruszania się autostradami (T&E, 2007). 

                                                 
 
7  Źródło: Czeskie Ministerstwo Transportu, luty 2007 r. 
8 Źródło: Czeskie Ministerstwo Transportu, czerwiec 2007 r. 
9  Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia. 
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 Skład floty. Nie zebrano danych na temat wpływu na rozmiar pojazdów należących do floty 
krajowej. 

 Modernizacja floty. Pojazdy ciężarowe sklasyfikowane do klas emisji EURO 0-II płacą 
obecnie za korzystanie z autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych średnio 30% więcej 
niż bardziej ekologiczne pojazdy należące do klas EURO III-IV. Jest to istotny czynnik 
w kraju takim jak Czechy, gdzie występuje duży procent pojazdów starszych10. 

 Optymalizacja wskaźnika wypełnienia.  Nie zgromadzono żadnych danych. 

 Wykorzystanie dochodów. Głównym celem wprowadzenia opłaty za pojazdy ciężarowe jest 
zebranie funduszy na przyspieszenie zakończenia budowy sieci autostrad. Planowany dochód 
z opłat w 2007 r. wynosi 5 mld CZK (175 mln €). Dla porównania, dochody z kuponów 
w roku 2005 w Czechach wyniosły 2,2 mld CZK. Wszystkie dochody z opłat za autostrady 
i drogi ekspresowe trafiają do Krajowego Funduszu Infrastruktury, podobnie jak dochody 
z winiet wymagane od lżejszych pojazdów. Planuje się, że dochody z poboru opłat na drogach 
drugorzędnych będą wykorzystywane przez regiony do poprawy jakości sieci drogowej. 

4.4. Niemcy 

4.4.1. Opis ogólny 

Po trwającej około 30 lat debacie Niemcy wprowadziły system opłat za korzystanie z autostrad 
przez pojazdy ciężarowe. W 2003 r. na podstawie ustawy przyjętej przez niemiecki parlament w 
2002 r. winieta czasowa została zastąpiona opłatą zależną od odległości, nazwaną LKW-Maut. 
Nowy system pobierania opłat miał wejść w życie na początku sierpnia 2003 r. Jednak z powodu 
bardzo dużych trudności technicznych system zaczął działać dopiero w styczniu 2005 r.  

Strategiczne powody wprowadzenia zależnej od odległości opłaty od użytkowników autostrad to 
fakt, że umożliwia ona bardziej rygorystyczne stosowanie zasady „użytkownik płaci”, bardziej 
wydajne wykorzystywanie możliwości transportowych, osiąganie dodatkowych dochodów na rzecz 
finansowania infrastruktury transportowej oraz większy poziom ochrony środowiska z powodu 
uzależnienia wysokości opłat od emisji spalin. Opłata jest wyliczana na podstawie kosztów 
infrastruktury i zróżnicowana według liczby osi oraz kategorii emisji, podlega także czasowemu 
planowi modyfikacji, co przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tab. 4. 2  Czasowa modyfikacja klas emisji 

Klasa 
emisji 

Do 30 września 2006 r. 1 października 
2006 r. – 2009 r. 

Od 1 października 
2009 r. 

A EURO -4, -5, EEV (pojazd bardziej przyjazny 
dla środowiska) 

EURO -5, EEV EEV 

B EURO -2, -3 EURO -3, -4 EURO -5 
C EURO -0, -1 EURO -0, -1, -2 EURO -0, -1, -2, -3 

Źródło: MautHV 
 

Opłata jest obecnie pobierana od pojazdów o wadze ponad 12 ton za korzystanie z autostrad, a od 
stycznia 2007 r., również za przejazd trzema federalnymi drogami publicznymi. Od września 2007 r. 
średnia wysokość opłaty za pojazd 40-tonowy wzrosła z 0,124 EUR/km do 0,135 EUR/km. 
Powodem wzrostu ceny była potrzeba skompensowania utraty dochodów powstałej w wyniku 

                                                 
 
10  Dyrektywa dotycząca tzw. eurowiniet nadaje dodatkowe możliwości zróżnicowania wysokości opłaty o 100% 

pomiędzy najwyższymi i najniższymi klasami emisji. Zwiększone zróżnicowanie na podstawie charakterystyki 
ekologicznej można wykorzystać, aby stymulować modernizację floty i propagować bardziej ekologiczne pojazdy.  
(T&E, 2007). 
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obniżenia stawki podatku od pojazdów ciężarowych do minimalnej wysokości dozwolonej w UE 
oraz uruchomienia zachęt finansowych dotyczących zakupów pojazdów generujących mniejsze 
emisje. 

4.4.2. Koszty technologii, egzekwowania i wdrożenia 

System niemiecki jest technicznie najbardziej rozwiniętym systemem w Europie. Jest on oparty na 
technologii GPS/GSM: nawigacja satelitarna (GPS) lokalizuje pojazd dzięki jednostce pokładowej, 
tj. sprawdza, czy dany pojazd znajduje się na autostradzie płatnej, czy też na innej drodze; sieć 
komórkowa (GSM) przekazuje wysokość należnych opłat centralnemu urzędowi, który następnie 
wystawia użytkownikom odpowiednie faktury. 

Wszystkie autostrady są podzielone w segmenty logiczne, a jednostki pokładowe dysponują 
współrzędnymi geograficznymi tych segmentów. GPS, przy wsparciu danych zawartych na 
cyfrowym tachografie, jest wykorzystywany do sprawdzenia, przez jakie segmenty trasy 
przejeżdżał dany pojazd. Przy wyjeździe z autostrady jednostka centralna, poprzez szyfrowane 
połączenie GSM, przekazuje operatorowi szczegółowe informacje dotyczące tego, jakimi 
segmentami podróżował pojazd. 

Jeśli chodzi o formę płatności, użytkownicy mają szeroki wybór opcji: karta paliwowa, konto 
kredytowe, uczestnictwo w specjalnym planie, opracowanym dla użytkowników, którzy biorą 
udział w automatycznym systemie logowania i korzystają z karty paliwowej, karta kredytowa, karta 
debetowa oraz płatność gotówką dla niezarejestrowanych użytkowników. Karta paliwowa 
i specjalny plan mają tę zaletę, że płatność jest dokonywana raz w miesiącu, co oznacza, że data 
płatności jest zazwyczaj opóźniona średnio o 2 tygodnie względem daty podróży. 

Federalny Urząd ds. Transportu Towarów nadzoruje operacje dokonywania płatności za pojazdy 
ciężarowe, natomiast prywatne konsorcjum (Toll Collect) zbudowało i eksploatuje system, a także 
jest odpowiedzialne za egzekwowanie opłat oraz karanie nadużyć, przy zastosowaniu technologii 
mikrofalowej (DSRC). 90% opłat jest wyliczanych i ściąganych elektronicznie, ponieważ wzrasta 
liczba jednostek pokładowych (w porównaniu z wielkością 75% odnotowaną w 2005 r.). Ta metoda 
rozliczeń zmniejsza koszty operacyjne systemu i ułatwi realizację przyszłych planów w zakresie 
dalszego zróżnicowania wysokości opłat.  

Tab. 4. 3 Koszty wdrożenia (€) 

 Łączne koszty wdrożenia (€) 
Inwestycje  700–1200 mln
Inwestycje na użytkownika 500–1000 
Roczne koszty eksploatacji 550–610 mln
Roczne koszty eksploatacji na użytkownika 393–508

Źródło:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministerstwo Transportu et al, 2005.  

4.4.3. Akceptacja 

W odniesieniu do opłaty opinia publiczna jest podzielona. Z jednej strony duży ruch pojazdów 
ciężarowych na niemieckich autostradach prowadzi do stosunkowo wysokiego poziomu akceptacji 
opłaty za pojazdy ciężarowe przez użytkowników prywatnych. Z drugiej strony konsumenci 
prywatni obawiają się negatywnego wpływu na ogólny poziom cen.  

Niemiecki Federalny Urząd ds. Transportu Towarów oświadcza, że nowy system (z wyjątkiem 
pewnych spodziewanych trudności początkowych) został zaakceptowany przez sektor. Najbardziej 
przekonywującym dowodem na to jest coraz większa liczba instalowanych jednostek pokładowych. 
Sześć miesięcy po wprowadzeniu opłaty zainstalowano około 450 000 jednostek pokładowych. Do 
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kwietnia 2006 r. liczba zainstalowanych jednostek pokładowych przekroczyła 500 000, a wartość ta 
nadal stale wzrasta. Dzięki temu, że dochody z pobierania opłat za przejazd są przeznaczane na 
poprawę infrastruktury transportowej (zwłaszcza infrastruktury drogowej), poziom akceptacji 
systemu pobierania opłat wzrasta. 

4.4.4. Analiza wpływu 

Niemiecki Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (BAG) jest odpowiedzialny za obserwowanie 
rynku. W tym celu BAG co roku przeprowadza wśród przedstawicieli branży transportowej ankiety 
na temat wpływu niemieckiego systemu opłat za przejazd autostradami.   

Należy zauważyć, że ogromna część opisanych poniżej rodzajów wpływu to skutki ogólne 
wynikające z samego faktu obowiązywania opłaty, a nie z jej zróżnicowania pod względem liczby 
osi i klas emisji, które nie było wystarczająco duże, aby wywrzeć jakikolwiek istotny wpływ 
(DIFFERENT, 2007).  

Podział zadań przewozowych 

Jednym z głównych celów niemieckiej opłaty LKW-Maut było przesunięcie modalne w kierunku 
kolei. W pierwszych miesiącach od wprowadzenia opłaty Ministerstwo Transportu informowało, że 
nastąpiło znaczne przejście z transportu drogowego w kierunku transportu kolejowego. Zaprzeczył 
temu Federalny Urząd ds. Transportu Towarów, ponieważ wyniki jego badania świadczyły o tym, 
że nie nastąpiły żadne znaczne przesunięcia modalne. Mimo że od czasu wprowadzenia opłaty nie 
sporządzono żadnych bezpośrednich szacunków dotyczących elastyczności, różne badania 
potwierdzają, że popyt jest dosyć nieelastyczny: żeby przesunąć ruch w kierunku kolei, potrzebne 
byłyby o wiele wyższe opłaty11. 

W badaniu sektora z 2005 r. (BAG, 2005) zawarto kilka szacunków dotyczących przesunięcia 
modalnego jako skutku wprowadzenia systemu opłat: 

 3,1% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu odpowiedziało, że wykorzystuje kolej 
w większym stopniu niż wcześniej, a były to głównie większe przedsiębiorstwa; 

 76,4% przedsiębiorstw nic nie zmieniło; 

 19,3% przedsiębiorstw skonsolidowało swoje przewozy drogowe, tym samym zwiększając 
wykorzystanie ładowności.  

Odnotowano również nieznaczne zmiany polegające na zwiększonym wykorzystaniu żeglugi 
śródlądowej (0,6%) oraz transportu lotniczego (0,6%).  

W szeregu wcześniejszych badań szacowano skutki przesunięcia modalnego, które wskazywały na 
ograniczenie transportu drogowego o 1,4% oraz zwiększenie transportu kolejowego o 4,4% (Gernot, 
2006). Inne badania wskazywały na bardziej ograniczone skutki.  

Z odnotowanych danych dotyczących rynku transportu towarowego w Niemczech wynika, że 
natężenie transportu drogowego zwiększyło się o 9% w latach 2003–2005, podczas gdy transport 
kolejowy zmalał o 17% (East West TC, 2007). 

                                                 
 
11 Rothengatter i Doll (2001) przeprowadzili szacunki dotyczące tej kwestii: średnia opłata wynosząca 20 ct/km, jak 

też dopłata w wysokości 5 Ct/km dla pojazdów o wadze ponad 18t spowodowałaby trzyprocentowe przesunięcie 
modalne. Naukowcy obliczyli w dalszym scenariuszu, że piętnastoprocentowe przesunięcie modalne odpowiada 
opłacie w wysokości 1,05 € za km, w porównaniu do opłaty za mniejsze pojazdy wynoszącej 69 Ct za km. 
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Najnowsze dane na temat postępów w zakresie podziału zadań przewozowych w transporcie 
towarowym dotyczą lat 2006 i 2007 (BAG 2007) i obejmują również zagraniczne ciężarówki. 
W latach 2006–2007 natężenie drogowego i kolejowego transportu towarowego wzrosło. W 2007 r. 
transport drogowy osiągnął poziom 71,92% (+27,25 mln ton/km w porównaniu z rokiem 2006), 
transport kolejowy osiągnął około 17,95 % (+7,61 mln ton/km w porównaniu z rokiem 2006). BAG 
zakłada, że gdyby nie doszło do strajku motorniczych w ostatnim półroczu 2007 r., transport 
kolejowy osiągnąłby większy poziom. 

Wzrost na rynku transportu intermodalnego mógł również wynikać z istnienia opłaty: odnotowano 
taki skutek w 2005 r. (BAG, 2005), niedługo po wprowadzeniu opłaty LKW-Maut; zostało to 
potwierdzone przez ostatnie badanie zawierające ocenę rynku (BAG 2007), z którego wynika, że 
transport intermodalny zwiększył się o 13% w latach 2006 i 2007, jako skutek zwiększenia kosztów 
transportu drogowego „od drzwi do drzwi” (szczególnie z powodu wzrostu kosztów paliwa). 

Ograniczenie pojazdokilometrów 

Jednym ze skutków wprowadzenia systemu opłat, co odnotował BAG, była zmiana liczby 
przebytych kilometrów według norm emisji. Tabela poniżej wyraźnie ilustruje, że ponad 95% 
łącznej liczby przebytych kilometrów pokonano ciężarówkami, których klasa emisji to EURO 2 lub 
lepsza. Tendencja długofalowa, jaką jest stosowanie ciężarówek przyjaznych dla środowiska, 
nasiliła się od wprowadzenia opłaty. W pierwszym półroczu 2006 r. wykorzystanie ciężarówek 
o klasie emisji EURO 3 lub lepszej w podróżach krajowych osiągnęło 74,4% ogólnej liczby 
ciężarówek. Jednym z powodów tego zjawiska mogła być planowana modyfikacja zasad 
rozróżniania wysokości opłat na podstawie klas emisji, która miała wejść w życie od 1 października 
2006 r. Jednakże prawdopodobnie istniały dodatkowe powody takiego stanu rzeczy. 
W szczególności naturalny proces zastępowania starszych pojazdów nowszymi, zawierającymi 
nowsze technologie, z pewnością odgrywa decydującą rolę w ograniczeniu liczby pojazdów o 
klasie emisji EURO 2.  

Ponadto znacznie zwiększył się udział pojazdów o klasie emisji EURO 5 i przewiduje się, że 
tendencja ta będzie trwać nadal i nasilać się. Najważniejsze przyczyny tej tendencji to 
wprowadzenie nowych klas emisji od października 2006 r. oraz deklarowany przez rząd federalny 
zamiar subsydiowania pojazdów przyjaznych dla środowiska, jak też plany władz, zgodnie 
z którymi wysokość opłat w większym stopniu będzie uzależniona od klas emisji. Faktycznie, jeśli 
chodzi o decyzje dotyczące inwestowania w nowe ciężarówki, przewoźnicy wykazali mniejszą chęć 
inwestowania w nowe pojazdy o klasie emisji EURO 4, natomiast chętniej kupowali pojazdy o 
klasie EURO 5 lub EURO 3. 

Tab. 4. 4 Udział liczby przebytych kilometrów w podziale na klasy emisji 

Przebyte kilometry Klasa emisji 

styczeń-czerwiec 
2005 r. % 

lipiec-grudzień 2005 r. 
% 

styczeń-czerwiec 
2006 r. % 

EURO 4 0,9 1,5 2,5

EURO 5 0,2 1,3 3,9A 
EEV 0,0 0,0 0,0

EURO 2 32,8 28,1 23,2
B EURO 3 62,4 65,9 68,0

C EURO 1, EURO 0 itd. 3,7 3,1 2,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Źródło:  DIFFERENT, 2007 
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Przekierowanie ruchu 

Omijanie sieci autostrad w celu uniknięcia opłat jest w Niemczech kwestią kontrowersyjną. BAG 
na podstawie badania stwierdził, że nie należy spodziewać się znaczącego zjawiska unikania opłat 
za przejazd. Natomiast wiele samorządów narzekało na zwiększone natężenie ruchu na drogach 
drugorzędnych.   

Rząd federalny zwrócił się do landów o wskazanie dróg, gdzie zaobserwowano duże zwiększenie 
ponadregionalnego ruchu pojazdów ciężarowych. Pomimo szeroko zakrojonej debaty publicznej 
wskazano jedynie 20 tras, z których tylko 3 zostały włączone do sieci dróg płatnych od stycznia 
2007 r. Jest to droga B-75 łącząca autostrady A-261 i A-253 (Hamburg), B4 na północ od 
autostrady A-23 (Schleswig-Holstein), B9 prowadząca do granicy niemiecko-francuskiej oraz A-65 
(Nadrenia Palatynat). Ponadto samorządy lokalne uzyskały swobodę decydowania o stosowaniu 
środków administracyjnych takich jak objazdy czy ograniczenia prędkości. 

Przekierowanie ruchu drogowego spowodowane wprowadzeniem opłaty LKW-Maut nie jest faktem 
oczywistym na całym terytorium Niemiec: badania wykazują, że takie skutki opłaty były oczywiste 
jedynie na obszarach, gdzie istnieją równoległe do autostrad drogi krajowe o dobrym standardzie, 
podróż którymi nie powoduje znacznego opóźnienia, a które czasami nawet skracają odległość 
geograficzną.  

W drugim kwartale 2005 r. średni wzrost ruchu drogowego na drogach drugorzędnych wyniósł 
7,6%, w porównaniu do roku 2004, a główna część tego wzrostu była spowodowana 
wprowadzeniem opłaty LKW-Maut (6,6%) (East West TC, 2007).  

Również w 2006 r. Ministerstwo Środowiska odnotowało średni wzrost ruchu na drogach 
drugorzędnych wynoszący 7,6 % (około 57 ciężarówek dziennie), z czego 6,6% (49 ciężarówek 
dziennie) było skutkiem wprowadzenia opłaty (DIFFERENT, 2007). 

Przekierowanie ruchu ciężarowego odnotowano na zachód od Bremy w kierunku granicy 
holenderskiej, na południowy wschód od Hamburga oraz wzdłuż granicy niemiecko-francuskiej, 
zwłaszcza w Alzacji, gdzie autostrady biegną wzdłuż Renu, który wyznacza granicę państw. 
Zmiana francuskiej ustawy transportowej umożliwia regionowi Alzacji wprowadzenie na 
pięcioletni okres próbny opłaty w wysokości od 0,1 do 0,15 €/km na odcinkach autostrady, które 
nie są jeszcze objęte opłatą za pojazdy o wadze powyżej 12 ton (East West TC, 2007). Również 
przewoźnicy pochodzący z krajów sąsiadujących na wschodzie często wolą wybrać trasę okrężną, 
aby nie płacić za przejazd. 
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Rys. 4. 1 Przekierowanie ruchu z sieci autostrad po wprowadzeniu opłaty za przejazd pojazdów ciężarowych 

 
Źródło:  IWW, 2005 

Wartość przekierowania ruchu na dzień 

1. Ponad 500 ciężarówek 
2. 250–500 ciężarówek 
3. 150–250 ciężarówek 
4. 50–150 ciężarówek 
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5. Poniżej 50 ciężarówek 
6. Sieć autostrad 
7. Sieć dróg drugorzędnych 
 

Skład floty 

W wyniku wprowadzenia opłaty wyraźnie można zaobserwować (patrz następny wykres), że liczba 
nowo zarejestrowanych ciężarówek o masie od 10 do 12 ton gwałtownie wzrastała. Tendencja ta 
ustabilizowała się na wysokim poziomie w pierwszych sześciu miesiącach 2006 r. w porównaniu 
z odpowiadającym okresem roku 2005, nowe przypadki rejestracji ciężarówek o masie od 10 do 12 
ton nieznacznie spadły o około 1,3%. Głównym powodem wskazanym przez przedsiębiorstwa 
biorące udział w badaniu (BAG, 2005) był fakt, że nie mogły one przenosić dodatkowych kosztów 
spowodowanych opłatą na swoich klientów. Ten skutek był obserwowany głównie z bliskiej 
perspektywy. Biorąc ten fakt pod uwagę, wielu polityków, ekspertów oraz grup specjalnego 
zainteresowania domaga się rozszerzenia systemu pobierania opłat na wszystkie ciężarówki o masie 
ponad 3,5 tony. 

Rys. 4. 2 Nowe przypadki rejestracji ciężarówek o masie od 10 do 12 ton przed wejściem w życie systemu 
opłat za drogi w 2005 r. 

 
Źródło:  BAG, 2005 

Modernizacja floty 

Opłata LKW-Maut wpływa na wybór klasy emisji pojazdu. Jeśli chodzi o decyzje w sprawie 
inwestycji w nowe ciężarówki, przewoźnicy wolą inwestować w pojazdy o klasie EURO 5 lub 
EURO 3, co wykazało badanie przeprowadzone przez BAG. Zmniejszenie popularności pojazdów 
o klasie EURO 4 od początku roku 2006 zaowocowało większym zainteresowaniem pojazdami o 
klasie EURO 5. Fakt ten, w połączeniu z decyzją rządu o subsydiowaniu pojazdów przyjaznych 
środowisku, prowadzi do konkluzji, że w przyszłości przewoźnicy będą woleli inwestować 
w pojazdy o klasie EURO 5, a nie EURO 4 (DIFFERENT, 2007)12.  

W dniu 24 stycznia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła niemiecki system pomocy państwa, 
którego celem jest pomoc operatorom transportowym w zakupie pojazdów ciężarowych o lepszych 
parametrach dotyczących emisji spalin. Komisja uznała, że system pomocy jest zgodny z zasadami 
                                                 
 
12 Jednakże takie skutki są już wywołane także przez opodatkowanie pojazdów w zależności od ich klasy emisji 

(East West TC, 2007). 
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Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony środowiska obowiązującymi w dozwolonych limitach. 
W ramach tego systemu zostanie udostępnionych 100 mln € rocznie przez sześć lat. Pomoc będzie 
miała formę dotacji inwestycyjnych lub dotacji na spłatę odsetek przyznawanych operatorom 
transportowym, którzy inwestują w ciężarówki spełniające normy środowiskowe ostrzejsze od tych, 
które aktualnie obowiązują. System ma za zadanie zachęcać do zakupu pojazdów o klasie emisji 
EURO 5 (do października 2008 r.) lub wyższej. Przewoźnicy niemieccy będą częściowo 
wynagradzani poprzez zmniejszenie podatku od pojazdów i zachęty finansowe na zakup pojazdów 
generujących niższe emisje. 

Optymalizacja wskaźnika wypełnienia 

Podczas gdy co do zasady wyższe opłaty transportowe za przewóz pełnego ładunku ciężarówek są 
ponoszone przez właścicieli ładunku, puste przejazdy muszą opłacać sami przewoźnicy. Jednym 
z celów niemieckiego systemu opłat za przejazd było lepsze wykorzystanie istniejącej floty poprzez 
ograniczenie pustych przejazdów, co prowadzi do wyższego wskaźnika wypełnienia, a zatem 
większego dobrobytu. 

W odniesieniu do tego skutku BAG przeanalizował długoterminowe tendencje dotyczące 
wskaźnika wypełnienia pojazdów, zauważając, że stosunek wypełnienia na kilometr do łącznej 
liczby kilometrów wzrósł w okresie 10 lat przed rokiem 2004 średnio w skali roku o jeden procent, 
osiągając 79,2% w roku 2004 (BAG, 2005). Według przewoźników najważniejszym powodem tego 
zjawiska były wzrastające koszty, szczególnie wzrost cen benzyny. Innymi słowy, presja kosztów 
zmusiła przewoźników do lepszego planowania przejazdów. Ta tendencja utrzymywała się również 
w roku 2005, kiedy to stosunek wypełnienia na kilometr do łącznej liczby kilometrów osiągnął 
80,3%. Do maja 2006 r. stosunek wzrósł do 80,8%. Firmy biorące udział w badaniu podały, że 
główną przyczyną tego wzrostu były opłaty za pojazdy ciężarowe oraz bardzo wysokie koszty 
paliwa. Opisaną tendencję potwierdzają również inne badania, z których wynika, że w 2007 r. 
liczba przejazdów z ładunkiem osiągnęła 82,1% (East West TC, 2007), a liczba pustych przejazdów 
spadła o 6% (DIFFERENT, 2007).  

Rys. 4. 3 Kilometry z ładunkiem i bez ładunku w Niemczech w okresie 2000–2007 w mld ton/km 

 
Źródło:  BAG, 2007 
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W odniesieniu do przebytych kilometrów ostatnie badanie przeprowadzone przez BAG (BAG 
2007) wykazuje, że w 2007 r. niemieckie ciężarówki pokonały o 4,7% kilometrów więcej niż w 
2006 r. (zarówno w transporcie krajowym, jak i transgranicznym), osiągając 31,3 mld ton/km. 
Według tego samego badania zwiększenie przebytych kilometrów wiązało się ze wzrostem 
zarówno liczby kilometrów z ładunkiem, jak i kilometrów bez ładunku, co zobrazowano na 
powyższym wykresie. Nieznaczny wzrost liczby kilometrów przebytych bez ładunku w 2007 r. 
można wyjaśnić w świetle dwóch różnych tendencji: jeśli z jednej strony część firm mogła obniżyć 
liczbę kilometrów przebytych bez ładunku dzięki większemu zapotrzebowaniu na usługi 
transportowe, to z drugiej strony niektóre firmy, aby sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu ze 
strony niewielkiej liczby ważnych klientów, musiały zrezygnować z szukania ładunków na puste 
kursy powrotne. 

Wykorzystanie dochodów 

Dochody z opłat za przejazd spełniły oczekiwania rządu. Według najnowszych danych 
opublikowanych przez niemieckie ministerstwo13 tendencja charakteryzująca dochody z opłat za 
przejazd jest następująca: 

 Drugie półrocze 2006 r.: 1,5 mld € 
 Pierwsze półrocze 2007 r.: 1,6 mld € 
 Drugie półrocze 2007 r.: 1,7 mld € 

 

W pierwszych 8 miesiącach 2007 roku (od stycznia do sierpnia) ruch na płatnych autostradach 
osiągnął łączną wartość 18,26 mld pojazdów/km, co stanowi liczbę o 8% większą niż w takim 
samym okresie poprzedniego roku (16,95 mld pojazdów/km). 66% liczby pojazdów/km w 2007 r. 
przypada na ruch krajowy, natomiast pozostała część jest uznawana za ruch międzynarodowy 
(udział ruchu krajowego rok wcześniej był niewiele mniejszy: wynosił 62%)14. Na koniec roku 
2005 dochody netto z opłaty pobieranej od pojazdów ciężarowych osiągnęły około 2,4 mld € 
i zostały podzielone następująco: 20% zostało przekazane operatorowi z tytułu eksploatacji 
technologii poboru opłat, natomiast 80% przeznaczono na federalną sieć transportową, z czego 50% 
na federalną sieć dróg, głównie autostrad, 38% na federalną sieć kolejową, 12% na żeglugę 
śródlądową (REVENUE, D4, 2006).15. 

4.5. Szwajcaria 

4.5.1. Opis ogólny 

Opłata za pojazdy ciężarowe została wprowadzona w Szwajcarii w styczniu 2001 r., jako ostatni 
etap długotrwałej debaty politycznej, która rozpoczęła się w 1978 r. Opłata ta obowiązuje w całej 
szwajcarskiej sieci drogowej, a powody jej wprowadzenia to: internalizacja zewnętrznych kosztów 
transportu, finansowanie nowej infrastruktury kolejowej oraz doprowadzenie do zmian 
strukturalnych w przemyśle transportowym i w składzie floty w celu ograniczenia wzrostu 
natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. 

                                                 
 
13 http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse-,1436/LKW-Maut.htm (dane z tej strony wg stanu na luty 2008 r.) 
14  Półtora roku po wprowadzeniu opłaty za przejazd, w drugim badaniu, BAG nie stwierdziło znaczących różnic 

pomiędzy wysokością opłat płaconych przez krajowych i zagranicznych przewoźników. Według wyliczeń BAG 
przewoźnicy krajowi płacili średnio 11,8 € Ct./km, natomiast przewoźnicy zagraniczni płacili 11,9 Ct./km. Jednak 
wyliczenie to odnosi się do opłat uiszczanych do 30 czerwca 2006 r. 

15  Obejmuje to inwestycje w infrastrukturę kolejową (3,2 mld € w latach 2004-2007), budowę dróg (1,1 mld € 
w  2004 r.) oraz inwestycje w krajowe drogi wodne (0,25 mld € w 2004 r.). Dane pochodzą z Revenue – 
Deliverable, z 3 marca 2005 r. 
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Wszystkie krajowe i zagraniczne pojazdy ciężarowe i przyczepy do transportu towarów o masie 
brutto powyżej 3,5 tony podlegają zależnej od odległości opłacie za pojazdy ciężarowe. Wysokość 
tej opłaty zależy od przebytych kilometrów na terytorium Szwajcarii (niezależnie od drogi), od 
dopuszczalnej całkowitej masy brutto, na podstawie dokumentów rejestracyjnych pojazdu16 oraz od 
norm emisji pojazdu. 

Wysokość przedmiotowej opłaty z czasem się zwiększała, wraz ze wzrostem dopuszczalnej 
całkowitej masy brutto pojazdów ciężarowych na drogach Szwajcarii (z 28 do 34 ton w 2001 r. oraz 
do 40 ton w 2005 r.). Jednak wysokość opłaty nie jest jedyną jej cechą, która zmieniała się w czasie. 
Dotyczy to także sposobu, w jaki mniej lub bardziej szkodliwe dla środowiska pojazdy ciężarowe 
są klasyfikowane do trzech kategorii pojazdów (klasy 1–3), co przedstawiono w tabeli 4.5. 

Rys. 4. 4 Przypisywanie różnych norm EURO poszczególnym klasom pojazdów ciężarowych w czasie 

 
Źródło:  Different D8.3, 2008 

 

* Ostateczny sposób przypisania różnych norm EURO trzem klasom pojazdów, który został uzgodniony przez Szwajcarię 
z UE, nieznacznie różni się od przedstawionego powyżej, ponieważ Szwajcaria musiała zaakceptować fakt, że 

pojazdy o klasie EURO3 pozostaną na drogach jeszcze przez rok (tj. rok 2008) w najtańszej klasie (klasie 3)  
 
Dynamika zmian wysokości opłaty za pojazdy ciężarowe została ustalona przy uwzględnieniu 
postępów w technologiach ograniczania emisji z silników diesla. Uzależniona od odległości opłata, 
której wysokość jest zróżnicowana według stopnia zanieczyszczenia emitowanego przez pojazdy, 
realizuje w ten sposób zasadę internalizacji (zasada „zanieczyszczający płaci”) zawartą 
w konstytucji Szwajcarii. Zasada ta stanowiła motywację dla utworzenia opłaty, której wysokość 
uwzględnia koszty zewnętrzne, takie jak koszty zdrowotne i zniszczenia budynków spowodowane 
przez zanieczyszczenie powietrza oraz koszty związane z hałasem i wypadkami, wyłączając jednak 
koszty wynikające z tworzenia się zatorów na drogach. 

                                                 
 
16  Przyczepy nie podlegają odrębnej opłacie, lecz są traktowane łącznie z pojazdem ciągnącym. 
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4.5.2. Koszty technologii, egzekwowania i wdrożenia 

Pojazdy są wyposażone w elektroniczne urządzenie rejestrujące – jednostkę pokładową. Urządzenie 
to jest połączone z tachografem i rejestruje liczbę przejechanych kilometrów. Pojazdy krajowe 
otrzymują jednostki pokładowe gratis, lecz właściciel pojazdu musi pokryć koszty instalacji. 
Urządzenie to jest umieszczane na przedniej szybie i jest podłączane do tachografu. Po 
uruchomieniu silnika jednostka pokładowa również się uaktywnia i zaczyna liczenie impulsów 
elektrycznych, które są przesyłane z tachografu. W ten sposób rejestruje ona liczbę przejechanych 
kilometrów. Dopuszczalna masa i kategoria emisji są zapisane w jednostce pokładowej oraz 
w systemie wspomagającym. Na początku każdego miesiąca kalendarzowego dane zapisane 
w jednostce pokładowej muszą zostać przekazane, za pomocą karty chipowej lub drogą 
elektroniczną, do Urzędu Celnego, który działa w Ministerstwie Finansów i jest odpowiedzialny za 
administrowanie i pobieranie opłaty za pojazdy ciężarowe. Sprawdzone i w razie konieczności 
skorygowane dane stanowią następnie podstawę wyliczenia wysokości opłaty i wystawienia 
rachunku. 

W przypadku pojazdów zagranicznych nie ma obowiązku zainstalowania jednostki pokładowej, 
chociaż ich właściciele mogą również bezpłatnie nabyć takie urządzenia na własne życzenie. Jeśli 
pojazd nie posiada jednostki pokładowej, opłata jest rejestrowana dzięki zastosowaniu karty 
identyfikacyjnej w specjalnych terminalach przeznaczonych do rozliczania opłaty za przejazd. 
Karta identyfikacyjna jest rozdawana kierowcom po wjechaniu na terytorium Szwajcarii po raz 
pierwszy i zapisane są na niej istotne dane, zwłaszcza dopuszczalna masa i klasa emisji. W celu 
uzyskania odległości potrzebnej do wyliczenia opłaty, kierowca musi wpisać do formularza 
faktyczną liczbę kilometrów wskazaną na tachografie w momencie wjazdu i wyjazdu ze Szwajcarii. 
Aby nie dopuścić do oszustw, przeprowadzane są wyrywkowe kontrole pokonanej odległości, które 
polegają na porównaniu zadeklarowanej liczby kilometrów ze wskazaniami tachografu oraz z 
dokumentami dotyczącymi miejsca przeznaczenia towarów, które przewozi kierowca. Opłatę 
należy uregulować przy wyjeździe z kraju. 

Działanie jednostki pokładowej można sprawdzić na 12 stacjach kontroli rozmieszczonych na 
terytorium Szwajcarii (technologia GPS i DRSC). Szwajcarska administracja celna jest 
odpowiedzialna za wdrożenie systemu pobierania opłat za pojazdy ciężarowe oraz za jego płynne 
działanie. 

Według szwajcarskiego Urzędu Celnego koszty wdrożenia opłaty za pojazdy ciężarowe wynoszą 
około 65 mln CHF rocznie. Kwota ta obejmuje koszty badania, inwestycji, budowy, wymiany, 
działania i koszty osobowe. W perspektywie krótkoterminowej wymieniona kwota 65 mln 
odpowiada około 8% wysokości dochodów brutto. W perspektywie długoterminowej stosunek 
kosztów do wyników jeszcze się poprawi. Koszty powinny stanowić 5–6% dochodów. 

Tab. 4. 5 Koszty wdrożenia (€) 

 Łączne koszty wdrożenia (€) 
Inwestycje 160–200 mln

Inwestycje na użytkownika 450–565 
Roczne koszty eksploatacji 35 mln

Roczne koszty eksploatacji na użytkownika 100
Źródło: CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministerstwo Transportu et al, 2005 
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4.5.3. Akceptacja 

System pobierania opłaty za pojazdy ciężarowe w Szwajcarii został wprowadzony po referendum 
krajowym. Opłata za pojazdy ciężarowe uzyskała wysoki poziom akceptacji za względu na 
szczególną sytuację, w której argumenty dotyczące ochrony środowiska traktowano łącznie 
z argumentami dotyczącymi transportu i sytuacji regionów oraz z argumentami ekonomicznymi 
i politycznymi (przez co uniknięto sprzeciwu dla tych uzgodnień na linii Szwajcaria-UE). Opłata za 
pojazdy ciężarowe mogła zostać uznana za instrument „osiągnięcia odpowiednich cen”, ponieważ 
zanieczyszczający i użytkownicy dróg musieliby opłacać koszty, które spowodowali. Zasada 
„użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci” jest ogólnie szeroko akceptowana przez 
społeczeństwo oraz jako element polityki ochrony środowiska. 

Balmer jest zdania, że trzy powody zadecydowały o politycznej realizacji systemu opłat (Balmer, 
2003): 

 system opłat za pojazdy ciężarowe został wprowadzony równocześnie z podwyższeniem 
dopuszczalnej masy ciężarówek, wskutek czego konkurencyjność transportu drogowego 
pozostaje na stałym poziomie; 

 system opłat za pojazdy ciężarowe połączono z zasadą „zanieczyszczający płaci”; 

 dochody z systemu zostały ponownie zainwestowane w poprawę warunków transportu 
drogowego, rozszerzenie sieci kolejowej oraz rozwinięcie transportu publicznego. 

4.5.4. Analiza wpływu 

Podział zadań przewozowych 
Opłata za pojazd ciężarowy jest uważana za ważny instrument sprzyjający przechodzeniu 
z transportu drogowego towarów na kolejowy, ale wybór rodzaju transportu – zwłaszcza 
w transporcie międzynarodowym – zależy od wielu czynników, a takie elementy jak niezawodność 
i łatwość przewozów są uważane za przynajmniej tak samo ważne jak cena. Nie można się zatem 
dziwić, że pierwsze pozytywne sprawozdania dotyczące przesunięcia modalnego w ruchu lądowym 
odnotowano w transporcie krajowym. Jednakże wzrost udziału sektora kolejowego w transporcie 
towarowym odnotowany w pierwszej połowie 2004 r. nie stanowił początku rzeczywistej tendencji 
(ARE, 2004). Pomimo wyższych kosztów przewozów drogowych w rzeczywistości nie wystąpiły 
istotne zmiany w podziale zadań przewozowych. Aby zaczęto przewozić koleją znacznie większą 
liczbę tonokilometrów, potrzebny jest dodatkowy czas i dodatkowe czynniki:  

 Aby zwiększyć udział w rynku, koleje muszą zwiększyć swoją produktywność (Nash, 2004): 
w warunkach konkurencji między transportem kolejowym i drogowym nad większą 
konkurencyjnością kolei, spowodowaną opłatą za pojazd ciężarowy (opłata ta zwiększyła koszt 
o 19%), przeważyła zwiększona produktywność transportu drogowego, spowodowana przez 
wyższą dopuszczalną masę (średnie zwiększenie produktywności w transporcie drogowym 
wyniosło 18%) (IMPRINT, 2003). 

 Po otwarciu w latach 2007–2014/15 nowych transalpejskich tuneli kolejowych, które są 
w znacznym stopniu finansowane z dochodów z opłat za pojazdy ciężarowe, koleje mogą 
zdobyć większy udział w rynku przewozów 17 . Jednak ze względu na rozdrobnienie 
infrastruktury system kolei jest nadal gorzej rozwinięty w porównaniu do systemu dróg, 

                                                 
 
17  W prognozach dotyczących przyszłej przepustowości szwajcarskich połączeń alpejskich szacuje się, że 31% 

nowego ruchu kolejowego do 2020 r. będzie pochodzić z tunelu kolejowego Gotthard, który ma zacząć 
funkcjonować w 2018 r., a 15% z tuneli Simplon i Lötschberg, działających już od 2007 r. (COWI, 2006). 
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zwłaszcza między Włochami i Niemcami18. Istniejąca składanka różnych systemów kolejowych 
oraz brak integracji i interoperacyjności zmniejszają szanse przedsiębiorstw kolejowych na to, 
aby mogły oferować szybkie, niezawodne i sprawnie działające usługi międzynarodowe, oraz 
zwiększa obecny brak równowagi w podziale zadań przewozowych.  

 Do powstania w najbliższych latach większego rynku rodzajów transportu stanowiących 
alternatywę dla transportu drogowego przyczyni się prawdopodobnie wyższa cena paliw. Jak 
dotąd brak jest dowodów na potwierdzenie tego faktu, ale niedawne prognozy (HOP!, 2008) 
szacują, że około 2020 r. nastąpi spadek udziału transportu drogowego o 1%, przy cenie paliwa 
ponad 2 euro za litr i istniejącej przepustowości kolei. Takie skutki będą prawdopodobnie 
bardziej widoczne w krajach takich jak Szwajcaria, w których sektor kolejowy oferuje 
konkurencyjne usługi. 

Na koniec istotne jest, aby uwzględnić, że w Szwajcarii udział kolei w transporcie towarów już 
zalicza się do największych w Europie: według (ARE, 2004), jest to około jedna trzecia ruchu 
tranzytowego przez Alpy i nawet około dwie trzecie łącznego ruchu (mierzonego 
w tonokilometrach). Oprócz tego Szwajcaria rozwija teraz Alpejską Giełdę Tranzytową: podobnie 
jak w przypadku systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w UE, każdy pojazd ciężarowy 
przekraczający Alpy będzie musiał posiadać zezwolenie, co zostało dokładniej omówione 
w punkcie 5.3. 
 

Ograniczenie pojazdokilometrów 

Coraz intensywniejszy ruch tranzytowy przez Szwajcarię stanowił najważniejszy powód 
wprowadzenia opłaty za pojazd ciężarowy (Balmer, 2006). Biorąc pod uwagę, że wraz 
z wprowadzeniem opłaty w początkach 2001 r. zwiększono także dopuszczalną masę ciężarówek z 
28 do 34 t, trudno jest określić z absolutną dokładnością wpływ wprowadzenia opłaty za pojazdy 
ciężarowe na pojazdokilometry. 

Jak dotąd nowe przepisy transportowe obejmujące opłatę za pojazdy ciężarowe i wyższa 
dopuszczalna masa miały największy wpływ na wyniki transportu drogowego. Po okresie 
stabilnego wzrostu liczby pojazdokilometrów w ciągu ponad 30 lat (5–6% rocznie przed 
wprowadzeniem opłaty), ta tendencja wyraźnie załamała się po wprowadzeniu opłaty za pojazd 
ciężarowy.  

Rzeczywiście, w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania systemu opłat odnotowano 
zmniejszenie liczby pojazdokilometrów (odpowiednio o 4 i 3%, według ARE, 200419). Przyczyną 
tego zmniejszenia była kombinacja opłaty i zwiększenia maksymalnej dozwolonej masy pojazdów 
ciężarowych (z 28 do 34 t w 2001 r.).  

Jednakże w 2003 r. roczna liczba pojazdokilometrów zwiększyła się nieco w porównaniu z rokiem 
2002, a w 2004 r. nastąpił dalszy wzrost o 4%.  

Po zwiększeniu dopuszczalnej masy z 34 do 40 t w 2005 r. nastąpiło kolejne odwrócenie tendencji: 
pod koniec 2005 r. łączna liczba przebytych kilometrów osiągnęła poziom o 6,5% niższy niż w 
2000 r. (DATEC, 2007).  

                                                 
 
18  Tutaj najważniejszy problem stanowi dostępność ciągników kolejowych oraz włoskiego personelu prowadzącego 

pojazdy, niewystarczająca liczba terminali i ich ograniczona przepustowość (jest to poważny problem zwłaszcza w 
północnych regionach Włoch, takich jak Lombardia). 

19  Zmniejszenie liczby pojazdokilometrów w 2001 i w 2002 r. nie było całkowicie spowodowane wprowadzeniem 
LSVA, ale po części było także skutkiem mniejszego wzrostu gospodarczego w 2001 r. 
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Rys. 4. 5 Wpływ opłaty za pojazd ciężarowy na pojazdokilometry w mln pojazdokilometrów 

 
Źródło: Balmer, 2006 i DATEC, 2007 

 

W przypadku tranzytu alpejskiego przez Szwajcarię (por. rys. 4.4) zwiększenie dopuszczalnej masy 
doprowadziło do częstszego używania naczep. Jednocześnie można było obserwować spadek liczby 
ciężarówek z niższą dopuszczalną masą, co sprawiało, że łączna liczba przejazdów tranzytowych 
ciężarówkami w 2001 r. utrzymywała się mniej więcej na stałym poziomie. W 2002 r. liczba 
tranzytów zmniejszyła się o 9%, co częściowo było skutkiem restrykcji wprowadzonych w wyniku 
wypadku w tunelu Gottharda (East West TC, 2007). 

Jeśli przyjrzymy się liczbie pojazdów przekraczających Alpy Szwajcarskie w długim okresie (por. 
rys. 4.5), konsekwencje wprowadzenia opłaty za pojazd ciężarowy są całkiem widoczne: po coraz 
większym wzroście przewozów towarowych w latach 1981–2000, w latach 2000–2007 przejścia 
w Alpach Szwajcarskich odnotowują 10% spadek liczby pojazdów. Jednakże patrząc na niedawną 
tendencję zauważymy, że w 2007 r. roczny ruch dużych pojazdów ciężarowych zwiększył się o 7%: 
Alpy przekroczyło 1,263 mln dużych pojazdów ciężarowych, tj. 82 000 więcej niż w 2006 r. 
(Federalny Urząd Transportu, 2007). 
 

Rys. 4. 6 Transalpejski transport przed i po wprowadzeniu w 2001 r. opłaty za samochód ciężarowy 
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Źródło: Federalny Urząd Transportu, 2007 
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Przekierowanie ruchu 

Opłata za pojazd ciężarowy nie ma wpływu na wybór drogi w ruchu krajowym, ponieważ jest ona 
płacona za tonę/kilometr przebyty w Szwajcarii, niezależnie od wybranej drogi. Poza tym 
Szwajcaria ma stosunkowo małą powierzchnię i jest bardziej zorientowana na usługi niż na 
produkcję, więc skutki były bardzo ograniczone (East West TC, 2007).  

Jednakże objazdy Szwajcarii miały miejsce w krajach sąsiednich: przed 2001 r. ze względu na 
niższą szwajcarską dopuszczalną masę całkowitą brutto (28 t), wiele pojazdów ciężarowych 
wybierało alpejskie przejścia w Austrii lub we Francji zamiast jechać trasą przez Szwajcarię, która 
w istocie byłaby krótsza. Także po podniesieniu dopuszczalnej masy (z 28 do 34 t w 2001 r. i do 
40 t w 2005 r.), sytuacja ta nie uległa zmianie ze względu na wyższy poziom szwajcarskich opłat od 
2005 r. (ARE, Detec, 2004). W rzeczywistości od 2005 r. stawka dla ciężarówki jest średnio osiem 
razy wyższa niż była do 1999 r. (Balmer, 2003). 

Zdaniem Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) (www.fiabrussels.org) niższa cena 
oleju napędowego w Szwajcarii nie powoduje znaczącego ruchu objazdowego lub przewozów 
drogowych z krajów sąsiednich ze względu na wysoki koszt opłaty za pojazd ciężarowy. 

Skład floty 

W roku poprzedzającym wprowadzenie opłaty za pojazd ciężarowy sprzedaż samochodów 
ciężarowych wzrosła o 45%. Po wprowadzeniu opłaty nie stwierdzono nadmiernej modernizacji 
floty. Spedytorzy i przewoźnicy próbowali zoptymalizować swoją flotę, przechodząc na mniejsze 
lub na większe pojazdy, w zależności od bazy klientów. Często mniej ekologiczne pojazdy są 
zachowywane jako pojazdy rezerwowe lub wykorzystywane jako pojazdy specjalnego 
przeznaczenia (np. pojazdy dźwigowe) i dlatego nadal figurują na składzie (DIFFERENT, 2008). 
Zmieniona struktura floty ciężarówek i zmiany w branży spedycyjnej doprowadziły do zmian we 
wcześniej odnotowanej tendencji wzrostowej dotyczącej pojazdów ciężarowych (East West TC, 
2007).  

Modernizacja floty 

Już przed wprowadzeniem opłaty były widoczne jej skutki, prowadzące do znaczącej modernizacji 
składu floty i zastępowania starych pojazdów bardziej ekologicznymi (East West TC, 2007). Z 
ostatnich danych z 2006 r. wynikała wyraźna dominacja technologii EURO 5 w przypadku 
pojazdów zakupionych i zarejestrowanych, chociaż przewoźnicy mogli nadal kupować pojazdy 
EURO 3: 51% nowych pojazdów należy do kategorii emisyjnej EURO 5, a kolejne 29% do 
EURO 4. Tylko jedna piąta nowych pojazdów odpowiada ustawowemu minimalnemu standardowi 
EURO 3.  

Cena i koszty operacyjne pojazdu EURO 5 i EURO 4 są raczej wyższe niż w przypadku 
standardowego pojazdu EURO 3. Dlatego też można zakładać, że większa liczba pojazdów 
EURO 5 i EURO 4 jest skutkiem wprowadzenia opłaty za pojazd ciężarowy. Przewoźnicy 
spodziewali się dalszego rozwoju opłat za pojazd ciężarowy, tj. rozróżnienia między EURO 3 
(nowa kategoria 2 HVF) i EURO 4/5 (kategoria 3 HVF), które Szwajcaria zamierza wprowadzić w 
bieżącym roku.  

Z punktu widzenia usprawnień w dziedzinie ochrony środowiska trudno jest wyliczyć korzyści, 
jakie przyniosło (lub przyniesie) wprowadzenie opłaty za pojazd ciężarowy. W 2003 r. 
w opracowaniu IMPRINT szacowano, że emisje CO2 i NOx z pojazdów ciężarowych w 2007 r. 
będą w nowym systemie o około 30% niższe niż w przypadku utrzymania starego systemu (opłata 
zryczałtowana, brak wyższej dopuszczalnej masy). Opłata doprowadziła do zmniejszenia emisji z 
pojazdów ciężarowych, ponieważ przemysł transportowy przerzucił się na pojazdy emitujące 
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mniejszą ilość zanieczyszczeń, aby skorzystać z niższych opłat dla takich pojazdów (IMPRINT, 
2003). 

Optymalizacja czynnika załadunku 

Najważniejszym skutkiem wprowadzenia opłaty za pojazd ciężarowy było to, iż stanowiła ona 
bodziec do pełnego wykorzystania potencjału logistycznego w celu optymalnego wykorzystania 
floty pojazdów, a w szczególności unikania pustych przebiegów. W drogowym transporcie 
towarowym i logistyce znaczenia nabrała wydajność: sektor transportu i logistyki rozwijał swoje 
działania mające na celu zwiększenie wydajności. Obecnie niektóre przedsiębiorstwa współpracują 
ze sobą, aby uniknąć pustych przebiegów. Niektóre przedsiębiorstwa średniej wielkości, które 
miały trudności z dostosowaniem się, zniknęły z rynku (ARE, 2004). W konsekwencji można 
zaobserwować, że nowy system doprowadził do istnienia bardziej wydajnej branży przewozów, 
charakteryzującej się koncentracją albo poprzez fuzje, albo poprzez zamykanie mniejszych 
przedsiębiorstw. Większe przedsiębiorstwa mogą wydajniej zarządzać swoimi ciężarówkami, 
a w szczególności unikać pustych przebiegów (IMPRINT, 2003). 

Wykorzystanie dochodów 

W 2002 r. roczny dochód brutto wygenerowany przez opłatę za pojazd ciężarowy wyniósł 600 mln 
euro (Imprint.Net, 2006), a średnie koszty wdrożenia stanowiły w przybliżeniu 8% rocznego 
dochodu brutto. W 2005 r. dochód z opłaty za pojazd ciężarowy wzrósł do 793 mln euro, a w 
2007 r. osiągnął około 815 mln euro (szwajcarski Federalny Urząd Transportu, 2007).  

Dwie trzecie dochodów jest przeznaczanych na finansowanie dużych projektów w zakresie 
transportu publicznego (Finöv-Fonds), które obejmują nowe alpejskie połączenie kolejowe (NEAT) 
– zwłaszcza Lotscheberg i Gotthard – ulepszenie i rozbudowę kolejowego transportu pasażerskiego 
(Rail 2000), nowe zaplanowane połączenia z europejskimi sieciami szybkich kolei oraz program 
obniżenia hałasu. Pozostałe 33% jest przydzielane kantonom, które muszą je wykorzystywać przede 
wszystkim na zapłacenie niepokrytych kosztów związanych z transportem drogowym (REVENUE, 
D3).  

4.6. Synteza skutków w wybranych czterech krajach  
Jak opisano w poprzednich punktach, skutki reform systemów opłat drogowych za samochody 
ciężarowe są wymierne tylko w niektórych przypadkach. Aby wyjaśnić ten brak widocznych 
skutków, niezwykle ważne jest wzięcie pod uwagę faktu, iż musi upłynąć dłuższy czas, by efekty 
polityki opłat drogowych stały się widoczne (zwłaszcza w Czechach, gdzie system opłat wszedł w 
życie na początku 2007 r.). Poza tym istnieją trudności z oddzieleniem skutków polityki opłat 
drogowych od innych czynników i/lub długoterminowych tendencji, takich jak rosnące ceny 
paliw20, zmiana masy pojazdów, rynki otwarte na Europę Wschodnią. 

                                                 
 
20  Ceny ropy wzrosły o ponad 400% (w liczbach nominalnych – dane EIA) od 2001 r., bijąc nowy rekord w 

wysokości 130 USD za baryłkę w maju 2008 r. Ta podwyżka powoduje wzrost kosztów operacyjnych 
wszystkich rodzajów transportu. W szczególności po stronie transportu towarowego koszty ciężarówek będą 
znacznie wyższe. Ponieważ rynek przewozów drogowych jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, zyski są bardzo 
niskie, więc nie ma miejsca na wchłonięcie zwiększonych kosztów paliwa. W konsekwencji głównym skutkiem 
zwiększenia cen paliwa, zazębiającym się ze skutkami opłat za infrastrukturę, byłoby przesunięcie w kierunku 
tańszych rodzajów transportu i naciski na bardziej wydajną organizację transportu (np. poprzez zwiększenie 
czynnika załadunku). Jednakże oba te zjawiska mogą wystąpić na krótką metę tylko w ograniczonym zakresie: 
nie można szybko doprowadzić do znacznego wzrostu przepustowości linii i węzłów kolejowych (stacji, 
ośrodków intermodalnych) oraz do zmian w organizacji logistyki przedsiębiorstw transportowych.  
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Poniższa tabela podsumowuje skutki systemów pobierania opłat od pojazdów ciężarowych w 
zależności od odległości w czterech analizowanych krajach. 

Tab. 4. 6 Porównanie skutków opłat uzależnionych od odległości 

Przed podaniem szczegółów należy wspomnieć, że cztery istniejące w Europie systemy pobierania 
od użytkowników opłat drogowych uzależnionych od odległości mają różne cele: 

 system austriacki koncentruje się głównie na finansowaniu infrastruktury drogowej, ale także na 
środowiskowym zrównoważeniu systemu transportu, jak to pokazała niedawna decyzja 
o zróżnicowaniu opłat w zależności od kategorii emisji od 2010 r. (por. tabela 5.1);  

 głównym zadaniem systemu szwajcarskiego jest stosowanie zasady „użytkownik płaci”, 
ochrona środowiska naturalnego i zwiększenie liczby przewozów kolejowych; 

 w systemie niemieckim aspekt finansowania infrastruktury jest najważniejszy, ale tutaj także 
uwzględnia się zasadę „użytkownik płaci”, wydajniejsze wykorzystanie mocy transportowych 
i opłat związanych z emisjami oraz zapewnienie lepszych warunków kolejom; 

 system czeski został zaprojektowany, a teraz jest wdrażany w oparciu o model niemiecki. 

 

Różne cele mają swoje odzwierciedlenie w sposobie różnicowania struktury opłat za korzystanie 
z dróg, w decyzjach dotyczących wyboru dróg włączanych do różnych programów oraz w poziomie 
wysokości opłat.  

Podział zadań 
przewozowych 

Brak widocznych skutków Brak widocznych skutków Brak widocznych skutków Brak widocznych skutków 

Roczne 
ograniczenie 
pojazdokilome- 
trów

Ponad 10% ruchu tranzytowego 
Wschód-Zachód w 2007 r.

Niewymierny wzrost 
w ruchu tranzytowym Brak danych

Do końca 2005 r. łączna 
liczba przejechanych km była 
o 6,5% niższa niż w 2000 r. 
 

Przekierowa-
nie ruchu 

Około 2-3% ruchu towarowego 
skierowane na bezpłatne drogi
w 2005 r. 

Brak widocznych skutków 6,6% wzrost ruchu na drogach 
drugorzędnych w 2006 r. 

Brak widocznych skutków
 (HVF na całej sieci dróg)  

Skład 
floty Brak danych Brak danych

75% wzrost nowych 10/12 t 

ciężarówek (1999–2005)
Brak wymiernych danych nt.

przyspieszonej odnowy floty

Modernizacja 
floty 

Brak skutków z powodu 
braku rozróżnienia w zależności 
od kategorii emisji

Brak widocznych skutków Niewymierny wzrost opłat
HGV za EURO 5 i EURO 3

51% nowych pojazdów 
zarejestrowanych w 2006 r. 

należy do kategorii EURO 5 

Optymalizacja 
czynnika zała- 
dunku 

9% redukcja pustych przebiegów 
ciężarówek w latach 
1994–2004 

Brak danych 6% zmniejszenie pustych 
przebiegów w 2007 r.

Brak wymiernej redukcji 
liczby pustych przebiegów 

Wykorzysta- 
nie dochodów

Budowa i utrzymanie dróg,
 58% na budowy 
podziemne w 2007 r. 

 

Dochody z HVF przeznaczone
na drogi krajowe tworzące sieć
autostrad krajowych; 
Dochody z HVF na drogach
drugorzędnych dla regionów na 
poprawę jakości sieci dróg  
 

 

20% dla operatora dróg za
technologię opłat, 80% na

federalne sieci transportowe

2/3 dochodów na fundusz Finöv;
1/3 dla regionów na budowę 

i utrzymanie infrastruktury 
drogowej  

SzwajcariaSkutki Austria Czechy Niemcy
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4.6.1. Podział zadań przewozowych  

Efekty podziału zadań przewozowych trudno jest oddzielić od innych czynników mogących mieć 
znaczenie, wziąwszy pod uwagę strategiczny charakter wyborów między transportem kolejowym 
a drogowym, gdy cena jest tylko jednym z wielu kryteriów decyzyjnych. 

W Niemczech widać pewne oznaki przesunięcia modalnego wśród większych spedytorów 
w kierunku coraz większego wykorzystania przewozów kolejowych, chociaż jest to związane ze 
skutkami znacznej podwyżki cen paliw od 2000 r., która doprowadziła do zwiększenia taryf, oraz 
ze zwiększeniem liczby tonokilometrów w przewozach kolejowych, stanowiącym raczej wynik 
przewozów kolejowych na większe dystanse niż zwiększonego wolumenu transportu.  

W Szwajcarii praktycznie nie obserwuje się wymiernych skutków podziału zadań przewozowych, 
a efekt opłat drogowych został niemal w całości zrównoważony przez zwiększoną wydajność 
w sektorze transportu drogowego, z powodu zezwolenia na przejazdy ciężarówek o większej masie.  

Także w przypadku Austrii i Czech nie jest łatwo uchwycić zmiany w podziale zadań 
przewozowych spowodowane przez opłaty drogowe.  

Skutki przesunięcia modalnego mogłyby być jednak bardziej widoczne, zwłaszcza dzięki 
następującym czynnikom: 

 zwiększona przepustowość transportu kolejowego spowodowana nową infrastrukturą kolejową, 
zwłaszcza w regionie alpejskim, gdzie zostaną otwarte nowe tunele: jak oszacowano 
w opracowaniu COWI 2006 31% nowego ruchu kolejowego spodziewanego w 2020 r. będzie 
pochodzić z tunelu Gottharda – planowane uruchomienie w 2018 r. – 25% z tunelu Brenner – 
planowane uruchomienie w 2020 r. – oraz 15% z tuneli Simplon i Lötschberg – które działają 
już od 2007 r.; 

 rozszerzenie systemu opłat drogowych na całą europejską sieć, co ograniczy przekierowywanie 
ruchu w kierunku krajów, w których nie ma opłat drogowych; 

 wyższy w przyszłości poziom opłat drogowych ze względu na internalizację kosztów 
zewnętrznych, co wyjaśniono w punkcie 6.2.1.; 

 wykorzystanie nowatorskich systemów, takich jak Alpejska Giełda Tranzytowa, co wyjaśniono 
w punkcie 5.3.; 

4.6.2. Zmniejszenie liczby pojazdokilometrów 

Zmniejszenie liczby pojazdokilometrów mogłoby być istotne jedynie w przypadku Szwajcarii, 
gdzie nowy system transportu, obejmujący opłatę za pojazd ciężarowy, wysokie taryfy i wyższa 
dopuszczalna masa miały znaczący wpływ na pracę przewozową dla transportu drogowego, 
likwidując trzydziestoletni wzrost liczby pojazdokilometrów. Dalsze zwiększenie kosztów pracy 
przewozowej dla transportu drogowego spowodowane wysokimi cenami ropy oraz zastosowaniem 
kryteriów internalizacji kosztów zewnętrznych może mieć znacznie większy wpływ na liczbę 
przemierzanych pojazdokilometrów. 

4.6.3. Przekierowanie ruchu 

Objazdy w celu uniknięcia opłat drogowych to negatywny skutek wprowadzenia opłat drogowych 
w Austrii i w Niemczech. W Niemczech istniała tendencja do objazdów drogami drugiej kategorii 
(drogami krajowymi), biegnącymi równolegle do autostrad, które mają standard podobny do 
autostrad i są równie wydajne pod względem czasowym. Doprowadziło to do rozszerzenia opłat 
także na te drogi. Taką samą tendencję można zauważyć w Austrii, ale w nieco mniejszym stopniu. 
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Objazdy mają niepożądane skutki w postaci np. większych kosztów utrzymania, większej liczby 
wypadków i zwiększenia poziomu hałasu, nie wspominając już o sposobie przyjmowania systemów 
opłat drogowych przez mieszkańców.  

W Szwajcarii uniknięto tych negatywnych skutków dzięki temu, że wszystkie drogi w tym kraju są 
włączone do systemu. Jednakże szwajcarski ruch tranzytowy został przekierowany do krajów 
sąsiednich, takich jak Austria i Francja, co wyjaśniono w punkcie 4.5.4. Jak dotąd brak jest danych 
dotyczących Czech. 

4.6.4. Logistyka  

Skutki wprowadzenia systemów opłat drogowych mają dla logistyki głównie postać zwiększonej 
wydajności w sektorze drogowego transportu towarów, np. w formie zmian w składzie floty, 
unowocześnienia floty, łączenia przewozów drogowych, mniejszej liczby pustych przebiegów 
i koncentracji w branży przewozowej. Skutki te są widoczne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, 
a w niektórych przypadkach są także wymierne. 

W szczególności w Niemczech i w Szwajcarii korzysta się z samochodów powodujących mniejsze 
emisje, a generalnie we wszystkich krajach istnieje tendencja do dostosowywania składu floty do 
kryteriów pobierania opłat. Jest to jednak powolny proces związany z normalnym cyklem 
sprawności floty pojazdów. 

4.7. Skutki różnych systemów opłat drogowych dla floty pojazdów 
Aby wychwycić potencjalne różnice lub podobieństwa między rodzajem oddziaływania związanym 
z różnymi systemami opłat drogowych wykorzystującymi opłaty uzależnione od odległości, opłaty 
pobierane przez koncesjonariuszy oraz opłaty uzależnione od czasu i pory przejazdu, niniejszy 
punkt zajmuje się jedną z najbardziej strategicznych reakcji przedsiębiorstw przewozowych na 
wprowadzenie opłat od użytkowników sieci dróg, czyli na lepszym wykorzystaniu floty pojazdów 
dzięki udoskonaleniu logistyki transportu.  

Einbock oraz inni badacze z wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Zarządzania (Einbock, 2006) 
przeprowadzili dwa badania empiryczne przedsiębiorstw z różnych sektorów, poświęcone 
znaczeniu spodziewanych skutków wprowadzenia systemu opłat za ciężarówki (Maut) w Austrii21. 
Obydwa badania wskazują, że najistotniejszą strategią jest reorganizacja logistyki transportu 
i zintensyfikowana współpraca z innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się logistyką. 

Lepsze wykorzystanie składu floty jest możliwe dzięki przechodzeniu na bardziej ekonomiczne 
pojazdy, albo poprzez wykorzystanie lżejszych bądź cięższych pojazdów niepodlegających opłatom, 
albo poprzez dostosowanie składu floty w wyniku opłat zróżnicowanych w zależności od poziomu 
emisji, co przedstawiono odpowiednio w punktach 4.7.1 i 4.7.2. 

4.7.1. Skład floty 

Poniższa tabela przedstawia stopę wzrostu rejestracji nowych pojazdów ciężarowych w latach 
2004–2005, z podziałem na pojazdy użytkowe (3,5<t>16) i ciężkie pojazdy użytkowe (>16 t), 
w niektórych krajach objętych różnymi systemami opłat drogowych. 

                                                 
 
21  Pierwsze badanie przeprowadzono jesienią 2003 r., na cztery miesiące przed wprowadzeniem opłat w Austrii i 

dotyczyło ono ponad 1000 przedsiębiorstw z różnych sektorów. W końcu przesłano 140 ankiet, które można było 
wykorzystać, 34 z nich pochodziło od spedytorów i przewoźników. W czerwcu 2005 r. przeprowadzono dalsze 
badania, w których uczestniczyło 47 przedsiębiorstw reprezentujących przemysł transportowy. 
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W Niemczech, w wyniku wprowadzenia na początku 2005 r. opłat drogowych za pojazdy 
ciężarowe o masie całkowitej ponad 12 t można zauważyć, że w pierwszym roku liczba nowych 
zarejestrowanych ciężarówek o masie większej niż 16 t zwiększyła się bardziej niż w kategorii 
pojazdów użytkowych. Taki wynik można tłumaczyć chęcią zmniejszenia kosztów przez 
przedsiębiorstwa przewozowe dzięki wykorzystaniu cięższych pojazdów, które są bardziej 
opłacalne, jeśli chodzi o koszt przewozu tony towarów.  

Tab. 4. 7 Rejestracja pojazdów użytkowych 

Pojazdy użytkowe 
 3,5<t>16 

Ciężkie pojazdy użytkowe  
>16 t 

Systemy 
pobierania 

opłat 

Kraj 

2004 2005 wzrost % 2004 2005 wzrost %
 Niemcy  38 735  42 018  8,4  53 728  59 873  11,4  Uzależnione 

od odległości  Szwajcaria  921  1 058  14,9  2 708  3 390  25,2 
 Włochy  10 843  12 101  11,6  25 350  28 666  13,1  Uzależnione 

od 
odległości, 
koncesjona-
riusze  

 Francja  9 037  11 314  25,2  38 440  49 765  29,5 

 Belgia  2 584  3 344  29,4  7 794  9 671  24  Uzależnione 
od czasu/ 
pory 
przejazdu 

 Szwecja  836  1 255  50,1  4 400  5 763  40 

Źródło:  DGTREN, 2006 

Ten skutek jest jeszcze bardziej widoczny w Szwajcarii, gdzie przewoźnicy są znacznie bardziej 
nastawieni na zakup ciężkich pojazdów użytkowych. Jeśli chodzi o wyższy poziom zróżnicowania 
opłat w zależności od masy pojazdu, w przeciwieństwie do niemieckiej struktury opłat 22 , to 
przypadek Szwajcarii jasno pokazuje istnienie bodźców do korzystania z cięższych pojazdów. To 
założenie potwierdza także rozwój rynku.  

Włochy i Francja, charakteryzujące się systemami pobierania opłat uzależnionych od odległości, 
które obejmują wszystkie pojazdy, mają rezultaty podobne do Niemiec. Natomiast w Belgii 
i Szwecji, pomimo iż ich winiety mają zastosowanie do pojazdów o wadze powyżej 12 t, widać 
szybsze zastępowanie floty pojazdów użytkowych o wadze poniżej 16 t, stanowiące reakcję na 
potrzebę ograniczania kosztów dzięki wykorzystaniu lżejszych pojazdów niepodlegających opłatom 
drogowym. Ważne jest także wzięcie pod uwagę tego, że system winiet opiera się na czasie 
przejazdów i dlatego korzyści związane ze zmniejszeniem liczby pojazdokilometrów muszą być 
wyłączone z decyzji przedsiębiorstw przewozowych dotyczących składu floty. 

Powyższa analiza tendencji dotyczących floty wydaje się potwierdzać, że bardziej szczegółowe 
zróżnicowanie systemów opłat drogowych w zależności od wagi pojazdu może zapewnić właściwe 
bodźce do korzystania z pojazdów.  

Należy jednak mieć na względzie fakt, że koszty opłat stanowią tylko jedną z kategorii kosztów, 
które mają wpływ na decyzje przedsiębiorstw transportowych w sprawie zmian w składzie floty. 
Nagel (Kummer und Nagel, 2005) podkreśla, że wybór dróg jest spowodowany kosztami i że opłata 
drogowa jest tylko jednym z wielu kosztów (personel, benzyna, olej i opony, amortyzacja związana 
z przebytymi odległościami, naprawy i serwisowanie związane z przebytymi odległościami).  

 

                                                 
 
22  Niemiecka struktura taryfowa jest po prostu podzielona na pojazdy powyżej 12 t (za które należy wnosić opłatę) i 

pojazdy poniżej 12 t (bez opłaty). 
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Badanie zrealizowane w ramach projektu DIFFERENT (DIFFERENT, 2008)23 na wybranej próbce 
operatorów multimodalnych oraz stron trzecich w osobie przedsiębiorstw logistycznych oraz 
małych przedsiębiorstw i pojedynczych przewoźników24, zawiera ciekawe rezultaty związane z tym 
zagadnieniem. Udział opłat w łącznych kosztach operacyjnych pojazdu jest mniejszy niż 10% 
w przypadku ponad 80% podmiotów, podczas gdy dla pozostałych 20% wynosi mniej niż 15%.  

4.7.2. Modernizacja floty 

Jeśli chodzi o rozróżnienie w zależności od kategorii emisji, to obecne różnice dotyczące podziału 
kategorii emisji mogą mieć znaczący wpływ na rodzaj wykorzystywanych pojazdów.  

Systemy w Niemczech i w Szwajcarii są podobnie zróżnicowane według norm emisji. Wszystkie 
pojazdy są podzielone na trzy kategorie według klasyfikacji EURO. W obu systemach ten podział 
zmienił się wraz z upływem czasu. W Niemczech nastąpiło to jednak szybciej niż w Szwajcarii. 
Wydaje się, że zróżnicowanie w szwajcarskim systemie raczej dostosowuje się do rynku, niż go 
kształtuje.  

Rys. 4. 7 Rejestracja nowych pojazdów użytkowych zaliczanych do różnych norm EURO w Szwajcarii i w 
Niemczech, rok 2006 

 
Źródło:  DIFFERENT, 2008 

W Szwajcarii wyraźnie widać przewagę technologii EURO 5 w przypadku pojazdów kupionych 
i zarejestrowanych w 2006 r., chociaż przewoźnicy mogli nadal kupować pojazdy EURO 3.  

W Niemczech widać dużo większy udział pojazdów EURO 3 i wyraźnie niższy udział pojazdów 
EURO 5 w ogólnej sprzedaży i rejestracji nowych pojazdów ciężarowych. Można zatem założyć, że 
porównanie danych pochodzących z innych krajów europejskich dałoby jeszcze większą różnicę 
„na korzyść” Szwajcarii: w 2006 r. na niemieckich autostradach wprowadzono opłaty drogowe 
uwzględniające różnice między pojazdami o różnych normach emisji. Pojazdy EURO 4 – tylko do 
września 2006 r. – i EURO 5 płaciły mniejsze stawki niż pojazdy EURO 3. Ponieważ niemiecka 
                                                 
 
23  Badanie zostało zorganizowane zgodnie z dwustopniową procedurą: Krok 1: skontaktowano się i 

przeprowadzono wywiady telefoniczne z główną grupą operatorów we Włoszech (TRT) i w Polsce (ILiM), 
wypełniając standardowy formularz wywiadu (w całości) oraz krok 2: z większą próbką operatorów w Europie 
skontaktowano się pocztą elektroniczną i poproszono o wypełnienie uproszczonej elektronicznej wersji 
kwestionariusza (kwestionariusz zaprojektowano, rozesłano zaproszenie do zalogowania się na stronie 
internetowej DIFFERENT). 

24 Na łącznie 30 rozesłanych (20 wysłanych do włoskich operatorów i 10 do polskich operatorów) stosunkowo 
długich i skomplikowanych kwestionariuszy, otrzymano 17 odpowiedzi, 9 od polskich operatorów i 8 od 
włoskich. 

EURO1
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opłata drogowa dotyczy tylko autostrad i w liczbach bezwzględnych jest znacząco niższa, bodziec 
do przechodzenia na bardziej ekologiczne pojazdy jest wyraźnie słabszy niż w przypadku opłaty 
szwajcarskiej.  

Fakt, iż od września 2006 r. pojazdy EURO 4 i EURO 3 płacą taką samą opłatę drogową na 
niemieckich autostradach może być jedną z przyczyn tego, że udział pojazdów EURO 4 jest 
w Niemczech tak niski. Inną przyczyną jest to, że pojazdy EURO 4 nie dają takich korzyści 
finansowych jak pojazdy EURO 5. Można spodziewać się wzmocnienia tych tendencji, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że rząd niemiecki zamierza dotować inwestycje w pojazdy kategorii 
EURO 5. Potwierdzają to ostatnie zjawiska w postaci zwiększonego wykorzystania pojazdów 
EURO 5 (jeśli chodzi o liczbę pojazdokilometrów).  

Ponieważ niemiecka opłata drogowa jest nakładana tylko na autostradach i w liczbach 
bezwzględnych jest znacząco niższa, bodziec do przechodzenia na bardziej ekologiczne pojazdy 
jest wyraźnie słabszy niż w przypadku opłaty szwajcarskiej. 

Szwajcarska opłata za pojazd ciężarowy pokazuje, że zróżnicowanie w zależności od kategorii 
emisji ma szczególne znaczenie, ponieważ stanowi bodziec do uprzedzania zjawisk na rynku 
związanych z definicją norm emisji. Brak tego rodzaju zróżnicowania wysokości opłat może 
poważnie hamować zdolność do modernizacji floty w kraju, jak to na przykład pokazuje analiza 
przypadku Włoch25. 

Rys. 4. 8 Skład floty pojazdów ciężarowych według standardów EURO we Włoszech, rok 2006 

 
Źródło:  ACI, 2006 

 

 

                                                 
 
25  Porównanie z flotą w innych krajach sprawia wiele trudności, głównie ze względu na brak dostępnych danych. 

W rzeczywistości producenci samochodów uważają dane dotyczące sprzedaży floty pojazdów według kategorii 
Euro za poufne, ponieważ są one ściśle powiązane z ich strategią rynkową. Dlaczego też dotarcie do informacji 
na temat wyników modernizacji floty jest bardzo trudne. 
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We Włoszech istnieje system koncesjonariuszy oparty na modelu pobierania opłat drogowych 
w zależności od odległości, stosowany jedynie na części krajowych autostrad26, bez rozróżnienia na 
kategorie emisji. Jak widać na rysunku, największy udział we włoskiej flocie mają pojazdy 
EURO 0, a udział pojazdów EURO 5 i EURO 4 w ogólnej sprzedaży i rejestracji nowych pojazdów 
ciężarowych jest o wiele niższy. Kategoria EURO 4 zaczęła być obowiązkowa w odniesieniu do 
rejestracji nowych pojazdów ciężarowych od 1 października 2006 r., ale wydaje się, że 
w porównaniu ze Szwajcarią i Niemcami włoscy producenci pojazdów ciężarowych 
i przedsiębiorstwa przewozowe są zdolni tylko w niewielkim stopniu do uprzedzania przepisów 
w zakresie norm emisji w zależności od zjawisk na rynku. 

Brak jest informacji o modernizacji floty w krajach, które stosują systemy winiet uzależnione od 
czasu przejazdu lub też są one zbyt zróżnicowane, aby umożliwić porównanie z innymi systemami 
opłat drogowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
26  We Włoszech jest obecnie 23 operatorów płatnych autostrad zarządzających siecią o łącznej długości ponad 

5 600 km (cała sieć włoskich autostrad liczy 6 500 km). Połowa z nich jest obsługiwana przez Autostrade S.p.A. 
AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), będącą organizacją centralną 
operatorów autostrad. Niektóre autostrady w południowych Włoszech nie są płatne. 
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5. Analiza spodziewanych skutków wprowadzenia 
planowanych środków 

5.1. Wstęp 
Niniejszy rozdział zawiera syntetyczny przegląd środków, których wprowadzenie planowane jest 
w państwach członkowskich UE i w Szwajcarii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te kraje, 
w których toczy się dyskusja nad wprowadzeniem systemów pobierania opłat uzależnionych od 
odległości, mających zastosowanie do rozległej sieci: a mianowicie Wielkiej Brytanii, Szwecji 
i Holandii. Oprócz tego tekst zawiera opis innowacyjnych planów dla regionu alpejskiego, dalszy 
rozwój dyrektywy w sprawie eurowiniet w kierunku internalizacji kosztów zewnętrznych i na 
koniec potencjalnego wkładu, jaki innowacje techniczne mogłyby wnieść w interoperacyjność 
systemów. 

5.2. Przegląd planowanych środków 
Tabela 5.1 przedstawia najważniejsze zmiany spodziewane w państwach członkowskich 
posiadających systemy opłat drogowych, poczynając od obecnej sytuacji i przedstawiając w sposób 
syntetyczny planowane środki. W tabeli tej przedstawiono przyszłe możliwości także dla państw 
niedysponujących systemami pobierania opłat, w szczególności Finlandii, Irlandii i Wielkiej 
Brytanii, ze względu na fakt, iż kraje te obecnie rozważają możliwość wprowadzenia strategii opłat 
drogowych.  

Jeśli chodzi o planowane środki, to można w następujący sposób podsumować potencjalnie 
najważniejsze wydarzenia:  

 kraje posiadające systemy pobierania opłat uzależnionych od odległości planują, aby systemy te 
miały zasięg ogólnokrajowy i przy obliczaniu taryf uwzględniały koszty zewnętrzne transportu, 
podążając za przykładem Szwajcarii;  

 kraje posiadające systemy pobierania przez koncesjonariuszy opłat uzależnionych od odległości 
debatują nad wprowadzeniem dyrektywy w sprawie eurowiniety; 

 kraje posiadające systemy pobierania opłat uzależnionych od czasu przejazdu i kraje 
nieposiadające żadnych rozwiązań dotyczących pobierania opłat debatują nad wprowadzeniem 
systemu pobierania opłat uzależnionych od odległości do roku 2015. 

Ogólnie rzecz biorąc, jak to sugeruje także dyrektywa w sprawie eurowiniety, głównym celem jest 
zróżnicowanie opłat według kategorii EURO i zastosowanie specjalnych dopłat na terenach 
uważanych za bardziej wrażliwe, jak obszary górskie. 

Poniższy wykres pokazuje stopień pełnego zastosowania dyrektywy w sprawie eurowiniety 
w różnych krajach. Uważa się, że przepisy normatywne są w całości stosowane, jeżeli spełniono 
wszystkie z poniższych czterech kryteriów: 

 pojazdy objęte opłatą: > 3,5 t; 

 zadanie środowiskowe: zróżnicowanie opłat zgodnie z kategoriami emisji EURO; 

 zadanie w dziedzinie dochodów: wykorzystanie dochodów do finansowania innych rodzajów 
transportu lub nowej infrastruktury; 

 zadanie dotyczące sieci drogowej: autostrady, drogi drugorzędne i lokalne. 
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Tab. 5. 1 Obecny i planowany stan wprowadzania systemów opłat drogowych za pojazdy ciężarowe 
w europejskich państwach członkowskich i w Szwajcarii 

 
Kraj Stan obecny Planowane środki 

Austria 

> 3,5 t 
Wszystkie autostrady i niektóre drogi 
ekspresowe 
Osie 

 Rząd federalny wydał rezolucję w sprawie 
„uekologicznienia” systemu opłat drogowych za 
pojazdy ciężarowe na posiedzeniu Rady Ministrów w 
dniu 17 września 2007 r.27 

 Debata nad włączeniem dróg równoległych, ale brak 
natychmiastowych planów 

Czechy 
> 3,5 t 
Wszystkie autostrady i drogi ekspresowe 
Osie i kategorie EURO 

 Planuje się wykorzystanie dochodów z opłat od dróg 
drugorzędnych przez regiony w celu poprawy jakości 
sieci dróg 

 Do 2009–2010 r. opłaty za pojazdy > 3,5 tony na 
innych drogach  

Niemcy 
> 12 t 
Wszystkie autostrady i 3 drogi krajowe 
Osie i kategorie EURO 

 Możliwe włączenie większej liczby dróg równoległych
 Możliwe wprowadzenie systemu zróżnicowanych 

opłat, w zależności od pory dnia lub miejsca, aby 
poradzić sobie z zatorami drogowymi28 
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Szwajcaria 

> 3,5 t 
Wszystkie drogi  
Maksymalna waga po załadunku i kategorie 
EURO  

 Brak planów 
 Debata nad Alpejską Giełdą Tranzytową 

Francja 
Wszystkie pojazdy 
80% sieci autostrad 
Osie 

 Projekt kilku stowarzyszeń dotyczący wprowadzenia 
opłat drogowych w Alzacji z powodu natężenia ruchu 
pojazdów ciężarowych spowodowanego opłatami 
drogowymi w Niemczech  

 Debata nad wdrożeniem dyrektywy w sprawie 
eurowiniety 

Grecja 
Wszystkie pojazdy 
Wszystkie autostrady 
Osie 

 Brak planów  

Włochy 
Wszystkie pojazdy 
87% sieci autostrad 
Osie 

 Brak planów 
 Dyskusja nad wprowadzeniem opłat uzależnionych od 

odległości (patrz ramka 5) 

Portugalia 
Wszystkie pojazdy 
78% sieci autostrad 
Osie 

 Brak planów 

Słowenia 
Wszystkie pojazdy 
Autostrady i drogi ekspresowe 
Masa, osie 

 Trwa dyskusja nad projektem wprowadzenia systemu 
pobierania opłat uzależnionych od odległości w 
odniesieniu do wszystkich pojazdów, ale nie 
ukończono jeszcze żadnych planów  
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Hiszpania  
Wszystkie pojazdy 
29% sieci autostrad 
Osie 

 Brak planów 

                                                 
 
27  Nowe przepisy mają wejść w życie najpóźniej w 2010 r. Od dnia 1 stycznia 2010 r. stawki opłat drogowych będą 

zróżnicowane w zależności od kategorii emisji EURO. Pojazdy są zaliczane do kategorii EURO w oparciu o 
poziom emisji. UE określiła wprowadzenie kategorii opłat w 2010 r. jako wiążący wymóg: w Austrii dano 
zielone światło restrukturyzacji systemu pobierania opłat drogowych jeszcze wcześniej. Różne opłaty drogowe 
oparte na kategoriach emisji mogą zostać wprowadzone w drodze rozporządzenia już w ciągu najbliższych 
dwóch lat. Ponadto możliwe będzie ustanawianie opłat w różnej wysokości, w zależności od pory dnia (EurActiv, 
2007). 

28  W modelowym planie dla transportu towarowego i logistyki (2008) niemieckie federalne Ministerstwo 
Transportu podkreśla, jak stale rosnący ruch towarowy powoduje, że coraz większa liczba połączeń drogowych 
jest coraz częściej zakorkowana. Wprowadzenie systemu opłat drogowych obejmującego opłaty w różnej 
wysokości w zależności od pory dnia będzie miało wpływ na opanowanie ruchu drogowego i zmniejszy tłok na 
drogach. Ponadto system opłat drogowych zaprojektowany przez Ministerstwo powinien uwzględniać czas jazdy 
i kategorie emisji pojazdów. 
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Kraj Stan obecny Planowane środki 

Belgia 
> 12 t 
Wszystkie autostrady 
Osie i kategorie EURO 

 Plany wprowadzenia winiety dla pojazdów poniżej 
12 t 

 Debata nad wprowadzeniem systemu „Maut” w 
regionie Flandrii, a ostatnio także w Walonii29 

Bułgaria 
Wszystkie pojazdy 
Wszystkie drogi 
3 kategorie pojazdów 

 Brak planów 

Dania 
> 12 t 
Wszystkie autostrady 
Osie i kategorie EURO 

 Brak planów 

Węgry 
Wszystkie pojazdy 
95% sieci autostrad 
Masa 

 Ewentualne wprowadzenie systemu pobierania 
opłat uzależnionych od odległości  

Litwa 
Pojazdy użytkowe i rolnicze, autobusy 
Autostrady i drogi krajowe  
Masa/długość 

 Brak planów 

Luksemburg 
> 12 t 
Wszystkie autostrady 
Osie i kategorie EURO 

 Brak planów 

Holandia 
> 12 t 
Wszystkie autostrady 
Osie i kategorie EURO 

 Dyskusja nad planami ewentualnego 
wprowadzenia w 2012 r. systemu pobierania opłat 
uzależnionych od odległości (dla wszystkich 
pojazdów na wszystkich drogach) 

Polska 
> 3,5 t i pojazdy motorowe  
Autostrady i drogi krajowe  
Masa, osie, kategorie EURO 

 Ewentualne wprowadzenie opłat od użytkowników 
na wszystkich drogach krajowych w 2009 r. lub w 
2015 r. 

Rumunia 
Wszystkie pojazdy 
Wszystkie drogi 
Osie, masa, kategorie EURO 

 Brak planów 

Słowacja 
Wszystkie pojazdy 
Autostrady i drogi pierwszej kategorii 
Masa 

 Do 2009 r. wprowadzenie systemu pobierania 
opłat uzależnionych od odległości za pojazdy o 
wadze ponad 3,5 t (wszystkie pojazdy od 2011 r.) 
na autostradach i drogach pierwszej kategorii 
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Szwecja 
> 12 t 
Wszystkie autostrady 
Osie i kategorie EURO 

 Plany dotyczące opłat uzależnionych od 
odległości, jeszcze niesfinalizowane 

Finlandia Brak 

 Brak konkretnych planów wprowadzenia opłat od 
użytkowników, ale w 2006 r. dokonano wstępnej 
analizy możliwości wprowadzenia opłat 
drogowych do pojazdów ciężarowych i lekkich 
pojazdów 

Irlandia 
Brak, z wyjątkiem 3 nitek autostrad: 
Wszystkie pojazdy 
Kategoria pojazdu 

 Irlandzki Krajowy Zarząd Dróg rozważa 
zbudowanie nowych płatnych dróg w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego 
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Wielka Brytania 
Brak, z wyjątkiem 42 km autostrad:  
Wszystkie pojazdy 
Kategoria pojazdu 

 Trwają dyskusje na temat krajowego systemu 
pobierania opłat uzależnionych od odległości za 
wszystkie pojazdy. Tymczasowa data 
wprowadzenia to 2015 r. 

Źródło: Opracowanie TRT w sprawie T&E 

                                                 
 
29  W grudniu 2007 r. region Flandrii podjął decyzję o współpracy z Holandią w celu wprowadzenia systemu opłat 

za kilometr podobnego do niemieckiego „Maut”. Trwa dyskusja nad zastosowaniem tego systemu 
na ,autostradach, jak również innych drogach, w tym także w transporcie pasażerskim. Region Brukseli poparł 
stanowisko Flandrii. Region Walonii, który do początków 2008 r. wydawał się preferować wdrożenie winiet, w 
marcu 2008 r. przyłączył się do grupy „Maut”. A zatem Belgia i Holandia, a być może także i Luksemburg, 
rozpoczynają negocjacje nad wspólnym systemem, takim jak niemiecki, który zostanie wprowadzony w 2012 r. 
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Rys. 5. 1 Stopień pełnego zastosowania dyrektywy w sprawie eurowiniety  

 
Źródło: Opracowanie TRT w sprawie T&E 

{Legend – Legenda 
Vehicles > 3.5 t – pojazdy > 3,5 t 
Tariff differentiation by EURO – zróżnicowanie taryf według kategorii EURO 
Use of revenues to infrastructure financing – wykorzystanie dochodów do finansowania infrastruktury 
All roads tolled – wszystkie drogi płatne 
Distance-based system – system opłat uzależnionych od odległości 
Distance-based concessionaires – system opłat uzależnionych od odległości – koncesjonariusze 
Time-based system – system opłat uzależnionych od czasu przejazdu 
No charging system – brak systemu opłat}  

5.2.1. Wielka Brytania 

Cele 

Obecnie w Wielkiej Brytanii istnieje tylko jedna płatna autostrada: M630. Kilka opracowań zawiera 
analizy możliwości wprowadzenia systemu opłat drogowych w Wielkiej Brytanii. „Analiza 
możliwości wprowadzenia systemu opłat drogowych w Wielkiej Brytanii” (Departament 
Transportu, 2004) sugeruje, że wprowadzenie krajowego systemu opłat drogowych byłoby 
prawdopodobnie wykonalne pod względem technicznym za dziesięć lat. Opracowanie to zajmuje 
się tym, czy byłoby wykonalne uzyskanie bardziej wydajnego i mniej zatłoczonego systemu dróg 
oraz wprowadzanie opłat za użytkowanie dróg w zależności od poziomu zatłoczenia31. 

                                                 
 
30  Jest to trzypasmowa autostrada o długości 42 km otwarta w 2003 r. Opłaty drogowe są zróżnicowane w 

zależności od wielkości pojazdów i pory dnia (taryfy dzienna/nocna). 
31  Według najbardziej optymistycznych prognoz najwcześniej można by go wprowadzić około 2014 r., ponieważ 

krajowy system opłat drogowych nie jest obecnie wykonalny technicznie ze względów praktycznych, 
funkcjonalnych oraz ze względu na koszt. 
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Cechy planowanych środków 

Rząd ogłosił zamiar wprowadzenia systemu pobierania opłat uzależnionych od odległości za 
wszystkie pojazdy użytkowe na brytyjskich drogach. Oto główne cechy tego systemu:  

 opłata będzie mieć zastosowanie do wszystkich pojazdów użytkowych na brytyjskich drogach, 
niezależnie od kraju pochodzenia; 

 opłaty na autostradach i na innych drogach mogą się różnić, mogą też odzwierciedlać inne 
czynniki, takie jak pora dnia; 

 regularni użytkownicy będą musieli zainstalować w samochodzie urządzenie pokładowe do 
obliczania opłaty. 

Działania służące uzyskaniu akceptacji społecznej 

Akceptacja ze strony społeczeństwa stanowi klucz do pomyślnego wdrożenia systemu opłat 
drogowych. W 2003 r. ponad dwie trzecie społeczeństwa przyznało, że opłata przyczyniłaby się do 
ograniczenia emisji i zmniejszenia zatorów komunikacyjnych. 

W opracowaniu (Departament Transportu, 2004) podkreślono kluczowe działania, jakie powinien 
podjąć rząd centralny: 

 działanie w celu uzyskania akceptacji społecznej: informowanie i poprowadzenie krajowej 
debaty służącej lepszemu zrozumieniu tego, co oznaczałaby zmiana systemu opłat drogowych 
i w jaki sposób można by ją wprowadzić w praktyce; 

 działanie dotyczące „wykorzystania dochodów”: przygotowanie propozycji metod zarządzania, 
wykorzystania i rozliczania dochodów; 

 działanie techniczne: optymalizacja większej liczby badań praktycznych i doświadczeń. 

Koszty wdrażania 

W opracowaniu tym analizuje się między innymi – w odniesieniu do wdrożenia opłat od 
użytkowników dróg – system opłat drogowych za wszystkie pojazdy na wszystkich drogach 
w Wielkiej Brytanii, zakładając, że wszystkie pojazdy drogowe będą musiały stosować urządzenie 
pokładowe wykorzystujące technologię GPS, aby opłaty były naliczane odpowiednio do przebytej 
odległości. Szacunkowe koszty systemu opłat drogowych przedstawiono w poniższej tabeli.  

Koszty inwestycji w dużym stopniu zależą od kosztów urządzenia pokładowego oraz od dużej 
liczby potrzebnego sprzętu zlokalizowanego przy drogach. 

Tab. 5. 2 Koszty wdrożenia (€) 

 Łączne koszty wdrażania (€) 
Inwestycje  15 – 91 mld
Inwestycje na użytkownika 662 – 4925 
Roczne koszty operacyjne  2,9 – 8 mld
Roczne koszty operacyjne na użytkownika 128 – 433

Źródło: Departament Transportu, Wielka Brytania, 2004 

Obecny eksperyment 

Obecnie ciężarówki poruszające się w strefie okalającej stolicę Wielkiej Brytanii (tzw. „strefę 
niskoemisyjną”) muszą płacić 200 GBP dziennie na poprawę zanieczyszczonego powietrza 
w mieście. Inicjatywa ta będzie uważnie obserwowana przez Brukselę, ponieważ Komisja obecnie 
rozważa działania w celu „uekologicznienia” transportu w europejskich miastach (EurActiv, 2008). 
System, który został zainaugurowany 4 lutego 2008 r. i działa całą dobę przez siedem dni 
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w tygodniu początkowo będzie miał zastosowanie tylko do wielkich ciężarówek o wadze ponad 
12 t, z silnikami diesla; w lipcu zostanie rozszerzony na autobusy, autokary i pojazdy o wadze od 
3,5 do 12 t, a w październiku 2010 r. na pozostałe pojazdy. 

Londyński system, obejmujący obszar o powierzchni 1 577 km2, zamieszkały przez 7,5 mln osób, 
będzie największy na świecie. Według szacunków codziennie około 50 000 pojazdów wykorzystuje 
się do dostarczania towarów i usług przedsiębiorstwom i konsumentom w strefie niskoemisyjnej. 
Przedsiębiorstwa przewozowe twierdzą, że rozwiązanie dotyczące pobierania opłat jest bardzo 
kosztowne i podkreślają, że to samochody osobowe są głównie odpowiedzialne za zanieczyszczenia 
spowodowane przez ruch uliczny, a system nie ma do nich zastosowania. 

5.2.2. Szwecja 

Cele 

W Szwecji rządowa komisja zbadała możliwości wdrożenia międzymiastowego systemu pobierania 
opłat za kilometr od ciężkich pojazdów użytkowych (Komisja rządowa ds. podatków drogowych, 
2004). Propozycja komisji opiera się na zasadach, że opłaty będą pobierane na wszystkich 
szwedzkich drogach publicznych, a także na niektórych prywatnych, i że podstawą opłaty będzie 
przebyta odległość połączona z cechami pojazdu.  

Cechy planowanych środków 

Szwedzki rząd planuje przedstawić Parlamentowi propozycję wprowadzenia opłat dla 
użytkowników pojazdów ciężarowych w zależności od odległości, tak aby weszła ona w życie 
około 2010–2011 r., ale do tej pory propozycja ta nie została jeszcze sfinalizowana. Krajowy 
projekt pod nazwą „Arena”, który ma na celu opracowanie „krajowego systemu pobierania opłat od 
użytkowników dróg” za ciężkie pojazdy jest obecnie przedmiotem debaty. Proponowane 
rozwiązanie, które ma być proste, przyjazne dla użytkownika i elastyczne, zostało opracowane we 
współpracy z władzami publicznymi i użytkownikami dróg.  

Oto główne cechy tego systemu opłat: 

 opłatom podlegają wszystkie ciężkie pojazdy powyżej 3,5 t; 

 system pobierania opłat obejmuje wszystkie drogi publiczne;  

 podatek od kilometrażu jest oparty na cechach pojazdu, odległości, rodzaju drogi i porze jazdy; 

 zróżnicowanie opiera się na ekologicznych cechach pojazdów (kategorie emisji EURO); 

 system opłaty za kilometr będzie miał zastosowanie zarówno do szwedzkich, jak i do 
zagranicznych pojazdów ciężarowych.  

Potencjalne skutki 

East West TC opublikowało sprawozdanie „Organizacja i analiza korytarza Wschód-Zachód przez 
Skâne-Blekinge”, które zajmuje się potencjalnymi skutkami opłat od użytkowników dróg dla 
podziału zadań przewozowych wzdłuż korytarza Wschód-Zachód przez region Skâne-Blekinge, 
Europę północną (północne Niemcy i Polskę) oraz w południowym korytarzu Morza Bałtyckiego. 
Przeprowadzono prognozy dla trzech oddzielnych korytarzy (południowa Szwecja, północna część 
kontynentu europejskiego oraz południowy korytarz Morza Bałtyckiego) w ramach całego 
korytarza Wschód-Zachód. 

Porównano zmiany między obecną sytuacją a ewentualnym scenariuszem obejmującym 
wprowadzenie systemu pobierania opłat drogowych w Szwecji.  
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Szacunkowe oddziaływanie systemu pobierania opłat drogowych wskazuje na zmniejszenie o około 
10% transportu drogowego i zwiększenie o około 5% transportu kolejowego w Skâne-Blekinge. 
Pewne przesunięcie modalne jest także spodziewane w przypadku transportu drogowego 
i morskiego w korytarzu północne Niemcy/Polska i w południowym korytarzu Morza Bałtyckiego 
(przekierowanie ruchu). W korytarzu Skâne-Blekinge nastąpi zmniejszenie o około 15% transportu 
drogowego i zwiększenie o 17% transportu kolejowego. 

5.2.3. Holandia 

Cele 

Plany wprowadzenia systemu opłat drogowych w Holandii są przedmiotem dyskusji od 1990 r., ale 
polityczny charakter problemu spowodował wiele opóźnień. W końcu rząd holenderski stworzył 
forum zainteresowanych stron, w tym automobilklubów, grup działających na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego, pracowników i władz regionalnych. Forum doradziło dwuetapowe 
wprowadzenie systemu opłat drogowych, najpierw w celu rozwiązania problemu korków, 
a w drugiej kolejności w celu wprowadzenia ogólnokrajowej opłaty za kilometr. 

Cechy planowanych środków 

W listopadzie 2007 r. holenderski rząd określił warunki wprowadzenia na wszystkich drogach 
opłaty za kilometr zróżnicowanej w zależności od czasu przejazdu, miejsca i ekologicznych cech 
pojazdów, dotyczącej zarówno pojazdów pasażerskich, jak i towarowych: wdrażanie rozpocznie się 
od wprowadzenia w 2011 r. systemu opłat drogowych dla drogowego transportu towarowego, który 
następnie zostanie rozszerzony na cały transport drogowy w 2016 r. Chodzi o zmniejszenie zatorów 
komunikacyjnych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.  

Proponowana technologia opiera się na systemie satelitarnym (GPS) i urządzeniach pokładowych 
znajdujących się we wszystkich pojazdach, nie podjęto jednak jeszcze decyzji w sprawie 
szczegółów technicznych. BZM32 zostanie w całości przekształcona w opłatę za kilometr. Cena za 
kilometr będzie ustalana na podstawie stawki podstawowej stosowanej w całej Holandii, 
zróżnicowanej w zależności od wagi pojazdu i ekologicznych cech pojazdu (emisje EURO) oraz 
zróżnicowanej także w zależności od pory dnia/miejsca, aby uwzględniać zatory komunikacyjne. 

Koszty wdrażania 

Opublikowano kilka opracowań mających za zadanie analizę możliwości wprowadzenia systemu 
opłat drogowych.  

W opracowaniu w sprawie zewnętrznych skutków różnych rodzajów opłat za mobilność, 
przygotowanym przez Ministerstwo Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej w 2005 r., 
zaproponowano cztery różne scenariusze dotyczące systemów opłat drogowych, które różnią się 
pewnymi cechami, co pokazano w tabeli 4.3. 

W drugim opracowaniu Ministerstwa Transportu, zatytułowanym „Wprowadzenie opłaty za 
kilometr” i ukończonym w 2007 r., uaktualniono i dokonano przeglądu scenariusza A oraz 
przedstawiono wniosek, że inwestycje mogłyby być mniejsze niż szacowane w 2005 r.: około 1,3–
2,7 mld euro przy kosztach na użytkownika w wysokości 163–338 euro oraz koszty operacyjne 
w granicach 250–925 mln euro rocznie i 31–119 euro na użytkownika. 

 
                                                 
 
32  Eurowinieta obowiązująca od 1994 r. pojazdy ciężarowe na autostradzie. 
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Tab. 5. 3 Różne scenariusze dotyczące systemów opłat drogowych 

Scenariusz Opis Koszty inwestycji (€) Roczne koszty 
operacyjne (€) 

a) Opłata za 
kilometr  

Opłata za kilometr dla wszystkich 
pojazdów na wszystkich drogach. 
Zróżnicowanie w zależności od 
cech pojazdu, jak masa i 
ekologiczne cechy pojazdu 

Łącznie = 2100–3800 mln 
Na użytkowników = 280–
507  
 

Łącznie = 400–1100 mln 
Na użytkowników= 53–147  
 

b) Opłata za 
kilometr – 
pojazdy 
ciężarowe 

Opłata za kilometr dla pojazdów 
ciężarowych > 12 ton na 
autostradach 

Łącznie = 180–365 mln 
Na użytkowników = 818–
1660  
 

Łącznie = 35–90 mln 
Na użytkowników= 159–409 

c) Opłata za 
kilometr i 
opłata za 
zatłoczenie na 
drogach  

Opłata za kilometr dla wszystkich 
pojazdów na wszystkich drogach. 
Oprócz tego dopłaty w godzinach 
szczytu  

Łącznie = 2200–4100 mln 
Na użytkowników = 275–
513  

Łącznie = 500–1100 mln 
Na użytkowników = 63–138 

d) Opłata 
drogowa  

Opłata drogowa pobierana w 
sześciu miejscach  

Łącznie= 100–130 mln  
Na użytkowników = 72–
93  

Łącznie = 60–190 mln 
Na użytkowników = 43–136 

Źródło:  Ministerstwo Transportu Holandii 2005 
 
 

Ramka 7 Przyszłe możliwości we Włoszech  

We Włoszech jest obecnie 23 operatorów płatnych autostrad zarządzających łącznie siecią autostrad o długości 
ponad 5 600 km (cała sieć autostrad we Włoszech liczy 6 500 km). Połowa z nich jest obsługiwana przez 
Autostrade S.p.A. AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), organizację 
centralną operatorów autostrad. Niektóre autostrady w południowych Włoszech nie są płatne. Ten system opłat 
drogowych obejmuje wszystkie typy pojazdów (motocykle, samochody osobowe oraz lekkie pojazdy 
i samochody ciężarowe); nakładane są także dodatkowe opłaty za przejazd tunelami transgranicznymi: Mont 
Blanc (do Francji), Fréjus (do Francji), Grand St-Bernard (do Szwajcarii) i Munt la Schera (do Szwajcarii). 
Taryfy są zróżnicowane dla pięciu kategorii pojazdów (liczba osi). Samochody osobowe zaliczono tylko do 
jednej kategorii (liczba osi = 1). Żadne z rozwiązań nie rozróżnia opłat drogowych w zależności od kategorii 
emisji. Chociaż opłaty drogowe są uzależnione od odległości, ich wysokość nie jest zazwyczaj obliczana na 
podstawie liczby przebytych kilometrów, ale zgodnie z szablonem od wjazdu na autostradę do zjazdu 
z autostrady. 

 
Ostatnio włoska gazeta ekonomiczna (Il Sole 24 ore, 2008) podaje na podstawie dokumentu pochodzącego 
z ministerstwa szacunki dotyczące zwiększonych kosztów projektu szybkiej kolei Turyn-Lion, spowodowanych 
przeglądem projektu i wzrostem kosztu pracy. Jak wynika z tego artykułu środki finansowe na sfinansowanie 
projektu powinny pochodzić z nowego systemu opłat drogowych uzależnionych od odległości, 
zaprojektowanego zgodnie z dyrektywą w sprawie eurowiniety, który powinien zostać rozszerzony na nowe 
drogi pierwszej i drugiej kategorii oraz na tereny zatłoczone lub wrażliwe, dzięki zastosowaniu dodatkowych 
dopłat. Poniżej znajduje się mapa potencjalnych nowych płatnych autostrad i dróg międzymiastowych: 
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{Legenda: 
New tolled motorways – nowe płatne autostrady 
Free motorways – bezpłatne autostrady 
Motorways with mark-ups – autostrady, na których obowiązują dopłaty 
Tolled inter-urban roads – płatne drogi międzymiastowe} 
 

5.3. Kraje alpejskie 
Transalpejski drogowy transport towarowy od wielu lat szybko się rozrasta. Prowadzi to do zatorów 
komunikacyjnych we wrażliwych punktach sieci drogowej i ma szkodliwe skutki dla ludzi i dla 
środowiska. Z tej przyczyny nakładane są dodatkowe opłaty za korzystanie z tuneli między 
Włochami i Francją (Fréjus i Mont-Blanc), między Francją i Hiszpanią (Puymerous i Envalira 
w Andorze) oraz między Szwajcarią i Włochami (Grand St-Bernard). Jednakże tylko opłaty za 
przejazd tunelami Fréjus i Mont-Blanc są zróżnicowane w zależności od kategorii emisji pojazdu. 

W celu zachęcania do przechodzenia z drogowego transportu towarowego na kolejowy 
przygotowano opracowania, w których przeanalizowano, jakie dalsze działania mogłyby być 
wdrożone w połączeniu z obecnymi rozwiązaniami, takimi jak szwajcarska opłata za pojazd 
ciężarowy. 
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Proponowana Alpejska Giełda Tranzytowa (ACE) wykorzystuje mechanizmy rynkowe do 
racjonowania liczby przejazdów transalpejskich i ograniczonej przepustowości dróg w punktach 
przekraczania Alp i jest uważana za jedno z najciekawszych rozwiązań (ECOPLAN, 2007). 

Można wyróżnić dwa podstawowe podejścia dotyczące ACE:  

 system pułapów emisji i handlu ich przydziałami („Cap-and-Trade”); 

 system okien czasowych i dynamicznych cen. 

W systemie pułapów emisji i handlu ich przydziałami („Cap-and-Trade”) wszystkie samochody 
ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t muszą dysponować w czasie przejazdu 
przez Alpy zezwoleniem na tranzyt przez Alpy (ACP), które wydaje Alpejska Giełda Tranzytowa. 
ACP jest przydzielane określonemu pojazdowi i uprawnia ten pojazd do tranzytu przez Alpy 
w jedną stronę w wyznaczonym przedziale czasowym.  

Określona liczba alpejskich jednostek tranzytowych (ACU) uprawnia do starania się o zezwolenie 
typu ACP. Wymagana liczba alpejskich jednostek tranzytowych może być uzależniona od typu 
pojazdu (np. kategorii emisji). Przewozy lokalne i przewozy na niewielkie odległości mogą być 
traktowane inaczej, jeśli chodzi o wymaganą liczbę alpejskich jednostek tranzytowych. 

Alpejskie jednostki tranzytowe są sprzedawane w drodze licytacji w regularnych odstępach czasu. 
Licytacja jest uważana za najlepszy sposób przydziału: łatwa w realizacji, zapewnia wydajny 
skutek i ustanawia właściwe bodźce. Licytacja jest otwarta dla przedsiębiorstw transportowych oraz 
dla instytucji finansowych i pośredników. Licytacja odbywa się raz do roku i sprzedawane są na 
niej ACU z bieżącego roku oraz z kolejnych lat. Ta zasada pozwala uczestnikom rozwijać 
długoterminowe strategie i oceniać cenę rynkową przyszłych ACU. 

Alpejskie jednostki tranzytowe są dostępne w sprzedaży pozarynkowej („off-market”), tzn. nie ma 
centralnej platformy, na której można realizować transakcję dotyczącą ACU. Przedsiębiorstwa 
transportowe, instytucje finansowe i pośrednicy mogą ze sobą bezpośrednio handlować ACU. 
Transalpejskie przewozy na niewielkie odległości i przewozy lokalne skorzystają z ewentualnej 
uprzywilejowanej obsługi, tj. dostosowania współczynnika przeliczeniowego, odpowiadającego 
zmniejszonej taryfie. 

System okien czasowych i dynamicznych cen stanowi rozwinięcie planowanego systemu rezerwacji, 
z opłatami za dokonanie rezerwacji. Ze względów bezpieczeństwa ustalana jest dopuszczalna 
przepustowość tranzytowa. Przewoźnicy, którzy chcą mieć zagwarantowany przejazd w 
określonym dniu i o określonej porze, muszą wcześniej zarezerwować i wykupić okno czasowe, w 
innym przypadku będą musieli czekać na wolny przedział czasowy. 

Rezerwacji okna czasowego można dokonywać na platformie internetowej; cena okna czasowego 
będzie się wahać w zależności od prognoz dotyczących natężenia ruchu i długości przedziału 
czasowego. Oba rodzaje alpejskiej giełdy tranzytowej wymagają urządzenia pokładowego 
w pojazdach ciężarowych, urządzeń do naliczania i pobierania opłat, systemu wsparcia 
operacyjnego ACE. 

Spodziewane koszty wynoszą 50–60 mln CHF (30–36 mln euro), a minimalny poziom kosztów 
operacyjnych szacuje się na 15 mln CHF (9 mln euro). Oba rodzaje Alpejskiej Giełdy Tranzytowej 
są możliwe do realizacji pod względem technicznym i operacyjnym, ale model pułapów emisji 
i handlu ich przydziałami („Cap-and-trade”) może przyczynić się do realizacji celu w postaci 
przechodzenia z transportu drogowego na kolejowy w skuteczny i niedyskryminacyjny sposób. 
Należałoby wprowadzić ten system wraz z sąsiednimi krajami alpejskimi. 
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5.4. Dążenie do internalizacji kosztów zewnętrznych  
Nowa dyrektywa w sprawie eurowiniety, spodziewana w czerwcu 2008 r., mogłaby zapewnić 
długoterminową perspektywę i poprawić warunki wstępne w zakresie zrównoważonego transportu 
towarów. Aby to się udało, musiałaby umożliwić rozszerzenie systemu opłat drogowych nie tylko 
na zwrot kosztów infrastruktury, ale także – stopniowo – kosztów zewnętrznych33.  

Obecnie istniejące systemy opłat drogowych są niezbyt spójne z zasadą internalizacji kosztów 
zewnętrznych w opłatach. Pomimo różnic między krajami i rosnącym zainteresowaniem 
problemami związanymi z ochroną środowiska, jednym z głównych wniosków z badania jest to, że 
większość systemów nie bierze jednoznacznie pod uwagę kosztów zewnętrznych, z wyjątkiem 
kosztów zanieczyszczenia powietrza, hałasu i wypadków w Szwajcarii oraz kosztów zatorów 
komunikacyjnych na niektórych autostradach w regionie Paryża, gdzie prowadzone są 
eksperymenty z modyfikacją taryf w zależności od pory dnia. 

Tab. 5. 4 Aktualny sposób uwzględniania kosztów podczas obliczania opłat 

Kraj Kategorie kosztów uwzględniane przy obliczaniu opłat za pojazdy ciężarowe  

Szwajcaria 
Niepokryte koszty wzmożonego ruchu z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych (koszty zewnętrzne 
zdrowia i szkody w budynkach spowodowane zanieczyszczeniem powietrza oraz koszty zewnętrzne 
hałasu i wypadków) raczej na średnim niż na minimalnym poziomie.  

Niemcy Koszty infrastruktury, koszty kapitału uwzględniające inwestycje i bieżące wydatki. 

Austria Koszty infrastruktury (koszty budowy, eksploatacji i konserwacji dróg).  

Czechy Koszty infrastruktury  

Włochy Koszty infrastruktury, z uwzględnieniem kosztów inwestycji i zwrotu z inwestycji dla koncesjonariusza.  

Francja Koszty operatora, z uwzględnieniem nadwyżki jako zysku / koszty zatorów komunikacyjnych zgodnie z 
czasową modyfikacją taryf na niektórych autostradach w regionie Paryża. 

Belgia Koszty infrastruktury 

Norwegia Koszty infrastruktury 

Źródło: TRT 

Można jednak znaleźć pewne elementy internalizacji kosztów zewnętrznych, a mianowicie: 

 systemy pobierania opłat uzależnionych od odległości w Szwajcarii, Austrii, Niemczech, 
a ostatnio także w Czechach, które w porównaniu z systemami opłat drogowych opartymi na 
siatce stawek, zarządzanymi przez koncesjonariuszy (jak we Włoszech i we Francji) mają tę 
przewagę, że umożliwiają bardziej rygorystyczne stosowanie zasady „zanieczyszczający 
płaci” w celu „należytego ustalenia wysokości opłat” tj. zmuszają użytkowników, aby płacili 
za powodowane przez siebie koszty;  

 wprowadzenie do systemów pobierania opłat uzależnionych od odległości w Szwajcarii, 
Niemczech i w Czechach zróżnicowania taryf dla pojazdów ciężarowych w zależności od 
kategorii emisji (kategoria EURO), uwzględniającego pośrednio, oprócz kosztów 
infrastruktury, koszty związane ze środowiskiem.  

 uzależniona od odległości szwajcarska opłata za pojazd ciężarowy, dokonująca rozróżnienia 
między ciężarówkami powodującymi większe lub mniejsze zanieczyszczenia, jest zgodna 
z zasadą internalizacji (zasada „zanieczyszczający płaci”), uwzględnioną w szwajcarskiej 
konstytucji. Ta zasada zainicjowała opłatę, która zawiera w swojej kalkulacji koszty 
zewnętrzne, takie jak koszty zdrowia i szkody w budynkach spowodowane 

                                                 
 
33  Obecnie, zgodnie z dyrektywą w sprawie eurowiniety, opłaty dla użytkowników powinny być równe średnim 

kosztom budowy, utrzymania i eksploatacji sieci dróg oraz powinny uwzględniać dodatkowe opłaty za koszty 
zewnętrzne wypadków (KE, 2006). 
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zanieczyszczeniem powietrza oraz koszty zewnętrzne hałasu i wypadków, niemniej jednak 
z wyłączeniem kosztów zatorów na drogach.  

 francuskie doświadczenia w zakresie modyfikacji opłat za autostrady w zależności od pory 
dnia uwzględniają natężenie zatorów komunikacyjnych. Na kilku płatnych autostradach we 
Francji poziom opłat jest zróżnicowany, aby bardziej równomiernie w ciągu dnia rozłożyć 
ruch powrotny z urlopów. Taryfy są modyfikowane odpowiednio do godzin szczytu i poza 
szczytem, aby lepiej zarządzać przepustowością infrastruktury i ograniczyć rosnący poziom 
emisji gazów cieplarnianych. 

W celu zapewnienia, by państwa członkowskie mogły w najbliższej przyszłości wykorzystać 
instrument opłat drogowych do ograniczenia kosztów zewnętrznych związanych z drogowym 
transportem towarowym, spodziewane zjawiska związane z dyrektywą w sprawie eurowiniety 
powinny poprawić albo „poziom konwergencji”, który wiąże się z obserwacją poziomu aktualnej 
harmonizacji między istniejącymi systemami opłat w krajach europejskich, albo „poziom 
zróżnicowania”, który dotyczy zdolności systemów różnicujących opłaty drogowe do zajęcia się 
kwestią różnorodnych sytuacji związanych z transportem, np. czasu, lokalizacji, warunków na 
drogach itp. w celu naliczania opłaty dla użytkowników w miejscu korzystania z infrastruktury przy 
uwzględnieniu całej gamy czynników zewnętrznych (DIFFERENT, 2007).  

Analiza sposobu, w jaki internalizacja kosztów zewnętrznych może wpływać na potencjalne skutki 
opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych, zostanie przedstawiona w punkcie 6.2.1. 

5.5. Potencjalny wkład technologii opłat drogowych w 
interoperacyjność  

Naliczanie minimalnych kosztów zewnętrznych szkód dla środowiska, hałasu i wypadków wiąże 
się w wprowadzaniem dalszych wymogów podczas projektowania systemów opłat drogowych. 
Technologia naliczania opłat musi zostać zaprojektowana w sposób, który umożliwia jej 
rozróżnianie typów pojazdów i ich poziomów emisji, odcinków dróg o dużym i niskim wskaźniku 
wypadków lub pojazdów mających niski lub wysoki poziom zabezpieczeń.  

W wielu krajach są stosowane elektroniczne systemy naliczania opłat drogowych, ale – chociaż 
wiele z nich wykorzystuje podobne technologie – niewiele z nich jest w chwili obecnej 
kompatybilnych. Prowadzi to do niewydolności funkcjonowania takich systemów i niezadowolenia 
kierowców. Obecnie w Austrii, Niemczech i Szwajcarii (systemy pobierania opłat uzależnionych od 
odległości) stosowane są trzy technologie: odpowiednio DSRC, GPS, i DSRC/tachograf, i każda 
z nich ma inne cechy. Ponadto komisja rządu Szwecji zaproponowała wprowadzenie systemu 
pobierania opłat uzależnionych od odległości. 

Koszty wdrażania technologii wykazują tendencję spadkową: dowody na to można zaobserwować 
porównując wyniki badań z 2005 r. i 2006 r. holenderskiego Ministerstwa Transportu, 
potwierdzone przez badanie z 2007 r. dotyczące Wielkiej Brytanii. W poniższej tabeli 
podsumowano dostępne informacje na temat istniejących systemów opłat drogowych i różnych 
badań. 
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Tab. 5. 5 Przegląd wdrażanych i planowanych technologii w zakresie opłat drogowych dla pojazdów 
ciężarowych w Europie (2005) 

Technologia Płatność Kraj  Technika Cennik  Przed/po Metoda Sposób Okresy 

Austria DSRC Serwer Obie 
możliwości 

Gotówka 
Karty 
debetowe 
Karty 
kredytowe 

Euro 
Quick 
(elektroniczna 
portmonetka) 
Najważniejsze karty 
paliwowe i 
kredytowe  

Codzienna transmisja 
danych z instytucji 
kredytowej  
Rachunek wysyłany co 
dwa tygodnie  

Niemcy GPS/GSM Urządzenie 
pokładowe 

Obie 
możliwości 

Gotówka 
Karty 
debetowe 
Karty 
kredytowe 

Euro, a na miejscu 
oficjalna waluta 
obca  
Najważniejsze karty 
paliwowe i 
kredytowe 

Codzienna transmisja 
danych z instytucji 
kredytowej 
Comiesięczna kontrola 
wiarygodności 

Szwajcaria 

Tachograf 
DSRC 
(GPS w celu 
kontroli) 

Urządzenie 
pokładowe 

Obie 
możliwości 

Gotówka 
Karty 
debetowe 
Karty 
kredytowe 

CHF 
Euro 
Najważniejsze karty 
paliwowe i 
kredytowe 

60 dni na wysłanie 
bilingu  
1 miesiąc kalendarzowy 
na zapłacenie rachunku 

Szwecja 
Możliwe 
rozwiązanie: 
DSRC 

Serwer, 
urządze-
nie 
pokłado-
we 

Obie 
możliwości 

Gotówka 
Karty 
debetowe 
Karty 
kredytowe 

Brak decyzji 
Obciążenie konta 
użytkownika po kilku 
dniach  

Źródło:  Blomberg i Poersch, 2004, uaktualnione przez Blythe, Schelin i Gustafsson, 2005 
 

Tab. 5. 6 Przegląd kosztów wdrażania technologii  

 Źródło Technologia Inwestycja na 
użytkownika 

w € 

Roczne koszty 
operacyjne na 

użytkownika w € 

Austria Posiadane dane DSRC 417 – 617 58 
Niemcy Posiadane dane GPS 500 – 1000 393 – 508 
Szwajcaria Posiadane dane DSRC/tachograf 450 – 565 100 
     

Holandia 
Badanie 

Ministerstwo 
Transportu, 2005 

DSRC 1250 – 1500 250 – 667 

Holandia 
Badanie 

Ministerstwo 
Transportu, 2007 

  
GPS 818 – 1660 156 – 409 

Wielka Brytania Badanie 
CE Delft, 2007 GPS 662 – 4925 128 – 433 

Źródło:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministerstwo Transportu et al, 2005 
 

Technologia w zakresie opłat drogowych stale się rozwija i można się spodziewać, że koszty 
w przyszłości będą się jeszcze obniżać: tj. koszty urządzeń pokładowych dla systemów opartych na 
GPS prawdopodobnie się zmniejszą, ponieważ ten rodzaj technologii będzie stosowany w innych 
aplikacjach samochodowych (TNO/CE Delft, 2003). To spowoduje, że łatwiejsze będzie 
rozpowszechnianie systemu pobierania opłat uzależnionych od odległości, stopniowo będzie on 
mniej kosztowny w porównaniu z systemami pobierania opłat uzależnionych od pory dnia 
(charakteryzującymi się niskimi kosztami wprowadzania w życie) i ułatwi dążenie do 
funkcjonowania systemów interoperacyjnych. 
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Dyrektywa Komisji Europejskiej (2004/52/WE) w sprawie interoperacyjności 
systemów elektronicznych opłat drogowych podkreśla, że interoperacyjność systemów pobierania 
opłat drogowych jest konieczna do zapewnienia łatwego i swobodnego przepływu towarów oraz 
uczciwej konkurencji między przewoźnikami. Chodzi o jednolity kontrakt między użytkownikami 
i wszystkimi operatorami oraz o zbiór norm technicznych, który umożliwi przemysłowi 
dostarczanie wymaganego sprzętu na otwartym rynku, na którym funkcjonuje znaczna liczba 
potencjalnych systemów i dostawców urządzeń pokładowych 34 . Dyrektywa przedstawia 
podstawowe zasady funkcjonowania systemu, a specjalny komitet będzie pracował nad definicją tak 
zwanej „usługi europejskiej”.  

Według dyrektywy wszystkie nowe systemy elektronicznych opłat drogowych powinny 
wykorzystywać co najmniej jedną z poniższych technologii: 

 pozycjonowanie satelitarne: jest to nowoczesna technologia, która umożliwia rozróżnienie 
wybranych dróg oraz przebyty dystans. Rozwiązanie techniczne polega na użyciu mapy 
cyfrowej, do której dopasowywane są pozycje satelitarne oraz cennik. Dane są przekazywane 
podmiotowi zajmującemu się eksploatacją drogi przy pomocy łączności ruchomej. Niemcy są 
jedynym krajem, który wprowadził taki system.  

 łączność ruchomą stosującą normę GSM-GPRS, która wykorzystuje funkcję pozycjonowania 
łączności ruchomej zarówno do pomiaru odległości, jak i informowania o opłatach. GSM-GPRS 
jest włączona do systemu niemieckiego, ale tylko w celach komunikowania się.  

 technologię mikrofalową 5,8 GHz, wykorzystującą systemy wydzielonej komunikacji krótkiego 
zasięgu (DSRC) między niewielkim urządzeniem umieszczonym na przedniej szybie pojazdu, 
które komunikuje się z anteną znajdującą się na poboczu. Ta technologia wymaga infrastruktury 
przydrożnej z terminalami nadawczo-odbiorczymi, systemami wdrażania i innym koniecznym 
sprzętem przetwarzającym dane z wszystkich punktów naliczania opłat wzdłuż danej drogi lub 
na każdym odcinku sieci dróg w celu komunikowania się z urządzeniem pokładowym. Austria 
przyjęła system opłat drogowych oparty na DSRC i ta technologia została wybrana w celu 
naliczania opłat drogowych. 

 

Harmonizacja z pewnością ułatwiłaby porównywalność i ułatwiła użytkownikom zrozumienie opłat, 
w przypadku istnienia zharmonizowanej klasyfikacji pojazdów. Aby umożliwić systemom 
elektronicznych opłat drogowych spełnienie prawdopodobnych wymogów przyszłych przepisów 
w dziedzinie systemów opłat drogowych i ich naliczania, zbiór parametrów dotyczących 
klasyfikacji powinien obejmować – oprócz zwykłych cech pojazdu – właściwości w zakresie 
ochrony środowiska, takie jak emisje i charakterystyki hałasu. Dzięki definicji kategorii emisji 
EURO krok w kierunku harmonizacji już został podjęty.  

Pełną interoperacyjność w Europie może uda się osiągnąć w ciągu najbliższych 10 lat, w zależności 
od siły rynku. Opracowanie dotyczące zastosowania każdej z technologii oraz analiza kosztów 
i korzyści są planowane na grudzień 2009 r. Opracowanie powinno przyczynić się do zdefiniowania 
podstawowych technologii i określić odpowiedni poziom interoperacyjności.  

                                                 
 
34  Różne systemy EFC (elektronicznych opłat drogowych) są w pełni interoperacyjne, jeżeli użytkownik jednego 

systemu może korzystać z płatnej drogi objętej innym systemem EFC i nie jest traktowany jako użytkownik 
nienależący do systemu oraz cena przejazdu nie jest wyższa. Każda nowa technologia powinna być przynajmniej 
interoperacyjna oraz zdolna do komunikowania się z innymi, a istniejące technologie opłat drogowych powinny 
zapewniać pełną zgodność i współpracę z technologiami zdefiniowanymi w dyrektywie oraz ze sobą wzajemnie. 
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Część III: Wnioski 

6. Wnioski i zalecenia  

6.1. Preferowane podejście – opłaty uzależnione od odległości 
Państwa członkowskie UE wybierają ostatnio dwie metody pobierania opłat drogowych (TIS.pt, 
2001): 

 system opłat drogowych uzależnionych od czasu przejazdu: jest definiowany jako opłata 
(winieta), która jest pobierana za udzielenie zezwolenia na przejazd przez pewien obszar 
w określonym przedziale czasowym i która jest zróżnicowana według kategorii pojazdów; 

 system opłat drogowych uzależnionych od odległości: jest definiowany jako system opłat 
drogowych uzależniony od liczby kilometrów przebytych w sieci ograniczonej powiązanych 
ze sobą dróg. Można wyróżnić następujące dwie kategorie tego systemu: 

- sieć ograniczona: system ma zastosowanie do części sieci dróg w danym kraju (kraje, 
w których istnieją koncesjonariusze zajmujący się eksploatacją autostrad, Austria, 
Niemcy i Czechy, które stopniowo rozszerzają system opłat drogowych na pewną liczbę 
wybranych dróg drugorzędnych); 

- sieć ogólnokrajowa: system ma zastosowanie do całej sieci dróg w danym kraju, w tym 
dróg drugorzędnych i lokalnych (Szwajcaria). 

Aby ocenić przydatność dwóch głównych systemów opłat drogowych w poniższej tabeli 
przedstawiono w skrócie odpowiedź na następujące pytanie: jakie są zalety i wady różnych 
istniejących obecnie systemów pobierania opłat dla drogowego transportu towarowego? 
 

Tab. 6. 1 Zalety i wady systemów opłat drogowych za pojazdy ciężarowe  

System opłat drogowych 
uzależnionych od czasu 

przejazdu 
System opłat drogowych uzależnionych od odległości  

 Sieć ograniczona Sieć ogólnokrajowa 
Zalety − Niskie koszty wdrażania 

− Prosty i zrozumiały  
− Możliwość internalizacji 

kosztów zewnętrznych  
− Ograniczenie w pewnym 

stopniu zatorów na drogach 
− Elastyczność pod względem 

technologicznym 
− System przejrzysty i 

przyjazny dla użytkownika 
− Przynosi przyzwoite 

dochody  
 

− Możliwość internalizacji 
kosztów zewnętrznych 

− Ogólne zarządzanie ruchem 
− Zwiększona elastyczność pod 

względem technologicznym 
sprzyjająca interoperacyjności  

− System przejrzysty i przyjazny 
dla użytkownika 

− Przynosi zwiększone dochody 
− Fundusze na infrastrukturę 

intermodalną  
Wady − Niewielkie możliwości usprawnień 

w dziedzinie ochrony środowiska 
− Nie nadaje się do zwalczania 

zatorów komunikacyjnych  
− Nie wpływa na zarządzanie ruchem 
− Niski poziom zaawansowania 

technologii 
− Niska rentowność 

− Przekierowanie ruchu na 
drogi drugorzędne 

− Pokaźne inwestycje 
początkowe 

 

− Pokaźne inwestycje początkowe 
 

 

Wziąwszy pod uwagę analizę przedstawioną w części II niniejszego opracowania i w poprzedniej 
tabeli dwa systemy opłat (uzależnionych od czasu przejazdu i odległości) można uznać za krok 
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w kierunku wspólnej europejskiej polityki opłat drogowych, której cechą charakterystyczną jest 
system pobierania opłat uzależnionych od odległości mający zastosowanie do całej sieci. Główne 
przyczyny przechodzenia z systemu opłat uzależnionych od czasu przejazdu na powszechne 
stosowanie systemu opłat uzależnionych od odległości można podsumować w następujący sposób: 

- większe pokrycie kosztów zewnętrznych, ograniczenie negatywnych skutków transportu 
pojazdami ciężarowymi dla środowiska naturalnego; 

- ograniczenie negatywnych skutków systemu opłat drogowych stosowanego tylko do sieci 
ograniczonej, takich jak objazdy drogami drugorzędnymi; 

- zagwarantowanie harmonizacji z innymi krajowymi systemami opłat drogowych przy 
pomocy interoperacyjnego systemu technologii, który stopniowo będzie tańszy dzięki 
rozwojowi technologii; 

- zwiększenie dochodów i zapewnienie środków na finansowanie innych rodzajów transportu 
oraz bardziej zrównoważonego przesunięcia modalnego. 

W tym kierunku niewątpliwie zdążają aktualnie obowiązujące ramy prawne, co ilustruje ich 
zdolność do osiągania wyżej wymienionych celów. Ponadto, z punktu widzenia realizacji celów 
unijnej polityki transportowej system opłat drogowych uzależniony od odległości, oparty na 
zasadzie „zanieczyszczający płaci”, spełnia cele dotyczące: 

- rozwoju infrastruktury systemów opłat drogowych opartych na zasadzie „zanieczyszczający 
płaci”, zgodnie z wymogami „Dziesięcioletniej strategii na rzecz środowiskowego 
zrównoważenia przemysłu transportowego” (Biała księga, 2001);  

- zachęcania do różnicowania opłat w zależności od szkód w postaci zanieczyszczenia 
powietrza oraz skutków dla obszarów ekologicznie wrażliwych, zgodnie z wymogami 
komunikatu Komisji w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza 
(COM(2005) 446 wersja ostateczna).  

6.2. Zestawienie potencjalnych skutków umożliwiające sformułowanie 
optymalnej polityki opłat drogowych 

Analizy przypadków pokazały, że systemy opłat za pojazdy ciężarowe, tam gdzie są stosowane, są 
wymierne tylko w kilku przypadkach. Brak dowodów jest spowodowany faktem, iż w celu 
pojawienia się efektów reformy systemów opłat drogowych konieczny może być dłuższy przedział 
czasowy. Oprócz tego istnieją przecież trudności z oddzieleniem skutków opłat od innych 
czynników i/lub długofalowych tendencji, takich jak rosnące ceny paliw, zmiana masy pojazdów i 
rynek otwarty na Europę Wschodnią itp. 

Jednakże, poczynając od zaobserwowanych skutków przedstawionych w analizach przypadków 
i uwzględniając istniejące trudności w drogowym transporcie towarowym, poniższa tabela 
podsumowuje potencjalne skutki, które należy wziąć pod uwagę podczas formułowania optymalnej 
polityki opłat drogowych: 

▪ Modernizacja floty: systemy opłat drogowych mogą pomóc w przyspieszeniu wskaźnika 
modernizacji floty: istotne jest takie skoordynowanie systemów opłat drogowych 
z harmonogramem norm emisji, aby przewoźnicy mogli wcześniej zaplanować inwestycje: 
np. wczesne ogłoszenie rozwoju zróżnicowania opłat według norm emisji zwiększyłoby 
skuteczność i wydajność tego zróżnicowania, ponieważ usprawnia ono zdolność planowania 
przedsiębiorstw przewozowych (i w ten sposób nagradza pierwszych inwestorów). Innymi 
słowy, duże znaczenie ma wzajemne oddziaływanie zmieniającego się systemu i ram 
regulacyjnych w tej samej dziedzinie polityki. 
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▪ Wielkość/masa pojazdu: z doświadczeń wynika, że rynek dopasowuje się do pułapów 
wprowadzonych przez strategie opłat drogowych, a zatem należy przygotować przepisy, które 
będą uwzględniać w systemach wszystkie typy pojazdów transportowych. W przypadku 
szwajcarskiej opłaty za pojazdy ciężarowe zwolnienie lekkich pojazdów użytkowych (<3,5 t) 
z systemu opłat stworzyło bodziec do przerzucania się na takie pojazdy, nawet jeśli ta strategia 
nie jest wydajna z punktu widzenia wyłącznie kosztów wewnętrznych (takie przejście na lekkie 
pojazdy użytkowe byłoby dużo bardziej widoczne, gdyby limitem było 12 t, tak jak ma to 
miejsce w przypadku niemieckiego „Maut”). 

▪ Objazdy: istnieją dowody na to, że system opłat drogowych uzależnionych od odległości 
zastosowany do sieci autostrad implikuje możliwość objazdów, tj. ciężarówki wykorzystują 
równoległe drogi o mniejszym znaczeniu w celu uniknięcia opłat i w ten sposób przejeżdżają 
większą liczbę kilometrów, powodują większe emisje i hałas, w niektórych przypadkach nawet 
na terenach mieszkalnych. To zjawisko występuje tam, gdzie istnieje gęsta sieć dobrej jakości 
drugorzędnych dróg sąsiadujących z autostradami i gdy taka sieć drugorzędnych dróg nie jest 
jeszcze zatłoczona. Są dwa sposoby, aby poradzić sobie z tym problemem: albo wyegzekwować 
ograniczenia prędkości i ograniczyć dostęp do dróg drugorzędnych, albo rozszerzyć system 
opłat drogowych na całą sieć dróg. W tym drugim przypadku istotne jest wzięcie pod uwagę 
tego, że objazdy mogą jednak prowadzić także przez kraje sąsiednie. 

▪ Optymalizacja przewozów drogowych: system opłat drogowych może pomóc w ograniczeniu 
pustych przebiegów, jak również w zwiększeniu czynnika załadunku, chociaż trzeba stwierdzić, 
że rynek jest już dość wydajny i bardzo konkurencyjny. W celu ochrony własnej 
konkurencyjności przedsiębiorstwa transportowe szybko zareagują, wprowadzając środki 
ograniczające koszty (zarówno podejmując decyzje dotyczące zakupów i inwestycji, jak i 
decyzje dotyczące korzystania z pojazdów), ale ulepszenia są raczej minimalne.  

▪ Przesunięcie modalne: do chwili obecnej widać ograniczone skutki przesunięcia modalnego. 
Jednakże systemy opłat drogowych za samochody ciężarowe mogą mieć bardziej widoczny 
wpływ na przesunięcie modalne, jeżeli alternatywne rodzaje transportu zapewnią dobrą jakość 
usług, jeżeli dochody będą ponownie inwestowane w bardziej zrównoważone rodzaje transportu 
i jeżeli zostaną zastosowane wyższe taryfy, uwzględniające internalizację kosztów 
zewnętrznych. Istnieją już takie szczególne przypadki jak Szwajcaria, gdzie transport kolejowy 
stanowi realną alternatywę dla transportu drogowego, zwłaszcza w przypadku ruchu 
tranzytowego (mimo że brak integracji i interoperacyjności między krajami alpejskimi, 
zwłaszcza między Włochami i Niemcami, zmniejsza szanse kolei na oferowanie szybkich, 
solidnych i wydajnych usług międzynarodowych); dochody z opłat za samochody ciężarowe są 
przeznaczane na finansowanie przedsięwzięć na dużą skalę w dziedzinie transportu 
publicznego; a taryfy są wyższe i obejmują część kosztów zewnętrznych (koszty zewnętrzne 
zdrowia, zanieczyszczenia powietrza oraz koszty zewnętrzne hałasu i wypadków). 
W konsekwencji szwajcarskie doświadczenia mogłyby być uznane za laboratorium testujące 
możliwość przejścia z transportu drogowego towarów na transport kolejowy.  

Tab. 6. 2 Skutki strategii opłat drogowych za samochody ciężarowe 

Zagadnienie Skutki 
Modernizacja floty +++ 
Wielkość/masa pojazdu ++ 
Objazdy Mały obszar geograficzny ++ 

Większy obszar geograficzny + 
Optymalizacja przewozów drogowych + 
Przesunięcie modalne +/- 
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6.2.1. W jaki sposób internalizacja kosztów zewnętrznych może wpłynąć na 
potencjalne skutki opłat drogowych za pojazdy ciężarowe? 

Aktualnie obowiązująca dyrektywa w sprawie eurowiniety 2006/38/WE zapewnia możliwość 
wprowadzenia dopłat w regionach górskich oraz nakładania specjalnych opłat mających 
przeciwdziałać zatorom komunikacyjnym lub opłat regulacyjnych, mających przeciwdziałać 
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego na wszystkich drogach. Niestety w chwili 
obecnej całkowita internalizacja kosztów zewnętrznych nie jest możliwa.  

Zmiana aktualnie obowiązującej dyrektywy, spodziewana w czerwcu 2008 r., będzie stanowić 
ważny pierwszy krok w kierunku skuteczniejszego systemu opłat drogowych i umożliwi państwom 
członkowskim jednoznaczne obciążanie pojazdów ciężarowych wszystkimi kosztami zewnętrznymi 
w dodatku do kosztów korzystania z infrastruktury. Skuteczne opłaty drogowe oznaczają, że 
poziom opłat powinien lepiej odzwierciedlać minimalny koszt zewnętrzny i koszt korzystania 
z infrastruktury.  

Po pierwsze, wymaga to zróżnicowania rozlicznych parametrów, takich jak obciążenie osi, standard 
EURO, dzień/noc oraz punkt docelowy. W szczególności ważne jest zróżnicowanie między 
obszarami miejskimi i terenami między miastami, ze względu na dużą różnicę poziomu kosztów 
minimalnych. Ewentualnie można by dopuścić rozróżnienie dotyczące kategorii emisji hałasu przez 
pojazd. 

Po drugie, skuteczne opłaty drogowe oznaczałyby prawdopodobnie zwiększenie ogólnego poziomu 
opłat za transport drogowy. Podręcznik przedstawiony w Celu 1 projektu IMPACT mógłby 
posłużyć jako wspólna podstawa, na której mogłyby opierać się poziomy opłat służące 
internalizacji opłat drogowych, i która w konsekwencji mogłaby umożliwić uzyskanie 
szacunkowych danych na temat przyszłych poziomów opłat. Jednakże w chwili obecnej nadal brak 
jest wiarygodnych danych dotyczących kosztów, które mają zostać zinternalizowane. 

Oczekuje się zatem, że wyższy poziom opłat zmieni skutki oceniane w poprzednim punkcie. 
Wyższy poziom opłat może najpierw spowodować przesunięcie podróży samochodowych 
w większym stopniu w kierunku bezpłatnej lub niskopłatnej infrastruktury (przekierowanie ruchu) 
lub w kierunku alternatywnych rodzajów transportu (przesunięcie modalne) i może ograniczyć 
liczbę kilometrów przemierzanych przez pojazdy. Spodziewane skutki będą się zmieniać, zwłaszcza 
w zależności od poniższych elementów: 

▪ elastyczność popytu: określana albo jako zmiana procentowa w wykorzystaniu transportu 
drogowego spowodowana jednoprocentową zmianą taryfy, albo jako elastyczność mieszana 
w odniesieniu do popytu na dany rodzaj transportu, która wynika ze zmiany opłat za 
konkurencyjny rodzaj transportu. W tej sytuacji elastyczność mieszana informuje o przesunięciu 
modalnym, które potencjalnie może mieć miejsce. 

▪ dostępność alternatywnych rodzajów transportu: stopień oddziaływania środków wyceny 
infrastruktury zależy także od tego, na ile konkurencyjny alternatywny rodzaj transportu może 
zastąpić ten, który podlega opłacie. Im lepsze są alternatywy przewozowe, w tym większym 
stopniu opłaty za korzystanie z infrastruktury będą powodować przesunięcie modalne. 

 

Brak jest danych na temat przyszłego wzrostu skutków związanych z internalizacją kosztów 
zewnętrznych, ale można przewidzieć ogólną ocenę skutków podobną do krajów, które już 
wprowadziły stosunkowo wysokie opłaty drogowe (takie jak Szwajcaria).  
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6.3. Zalecenia 
Jak wskazano we wstępie, w związku ze spodziewanym wzrostem drogowego transportu 
towarowego oraz w celu sformułowania zrównoważonej polityki transportowej, która gwarantuje, 
że drogowy transport towarowy zapłaci za powodowane przez siebie koszty, Komisja Europejska 
i Parlament zastanawiają się, jak najlepiej poprawić wydajność wykorzystania infrastruktury 
i ograniczyć negatywne oddziaływanie zewnętrzne. 

Jak pokazały aspekty teoretyczne, legislacyjne i regulacyjne opracowania, skuteczny system opłat 
drogowych za drogowy transport towarowy oznacza, że opłaty powinny wyraźnie odzwierciedlać 
minimalne koszty zewnętrzne i koszty infrastruktury. Wymaga to zróżnicowania taryf zgodnie 
z różnymi parametrami, takimi jak obciążenie osi (koszt infrastruktury), normy emisji Euro, 
dzień/noc (zatory komunikacyjne), lokalizacja oraz ewentualnie zróżnicowanie dotyczące kategorii 
emisji hałasu pojazdu.  

Poza tym skuteczniejsze systemy opłat drogowych, internalizacja kosztów zewnętrznych oraz 
wiążący się z tym wyższy poziom opłat zwiększyłyby prawdopodobnie przesunięcie transportu 
samochodowego w kierunku bezpłatnej lub niskopłatnej infrastruktury (przekierowanie transportu), 
alternatywnych rodzajów transportu (przesunięcie modalne), a to może ograniczyć częstotliwość 
przewozów pojazdami. 

Przegląd aktualnie obowiązujących systemów opłat drogowych wykazał, że nie ma jeszcze 
jednolitego sposobu działania: bieżące opłaty w poszczególnych krajach są uzależnione od różnych 
zasad ich naliczania i uwzględniają różne kategorie kosztów. Analiza wpływu współczesnych 
praktyk w zakresie opłat za korzystanie z infrastruktury wykazała, że trudno jest osiągnąć istotne 
skutki w zakresie ograniczenia emisji i zużycia energii nawet w przypadku stosowania systemów 
pobierania opłat uzależnionych od odległości. 

Na podstawie tych wniosków przygotowano zalecenia mające zasugerować, aby podczas rewizji 
dyrektywy w sprawie eurowiniety uwzględniono stopniowe wprowadzanie następujących 
obowiązujących kryteriów naliczania opłat drogowych: 

▪ Bardzo zróżnicowane taryfy. Zastosowanie zróżnicowanych taryf dzięki udoskonaleniom 
technicznym, które pozwalają na lepsze dopasowanie taryf w oparciu o masę pojazdu, osie 
pojazdu, kategorię emisji, czas i określone odcinki infrastruktury, tak, aby odzwierciedlały 
koszty dla środowiska naturalnego, koszty wypadków i zatorów komunikacyjnych.  

▪ Zmiany regulacyjne. Zastosowanie opłat drogowych uzależnionych od pory dnia – wyższych 
stawek w godzinach szczytu i niższych poza szczytem, aby zmniejszyć zatory komunikacyjne 
i oddziaływanie na środowisko. Jednakże zastosowanie wysokich opłat regulacyjnych w celu 
zwalczania zatorów komunikacyjnych na obszarach gęsto zaludnionych lub na obszarach 
wrażliwych nie powinno mieć żadnych skutków dyskryminujących ruch tranzytowy. 

▪ Cel dotyczący pojazdów. Rozszerzenie opłat drogowych na ciężkie pojazdy > 3,5 t, dążenie do 
wprowadzenia systemu opłat drogowych obowiązującego także samochody osobowe. 

▪ Sieć dróg. Rozszerzenie opłat drogowych na całą sieć dróg: konieczne jest wprowadzenie opłat 
za pojazdy ciężarowe w sieci dróg drugorzędnych i lokalnych, aby uniknąć zjawiska 
przekierowania ruchu, wspierać przesunięcie modalne i zwiększyć dochody dla transportu. 
Wprowadzenie opłat regulacyjnych na drogach drugorzędnych powinno mieć miejsce 
zwłaszcza tam, gdzie ruch pojazdów ciężarowych powoduje znaczne problemy dla środowiska 
i dla jakości życia obywateli (obszary wrażliwe). 

▪ Interoperacyjność i harmonizacja – Praca na rzecz zagwarantowania standaryzacji ram 
normatywnych i interoperacyjności instrumentów technologicznych, ponieważ jest to ważny 
element wygody i wydajności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.  
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Za powodzenie polityki opłat drogowych określonej przez powyższe kryteria odpowiedzialne są 
następujące czynniki: 

▪ Akceptacja. Zagwarantowanie, by decyzje w sprawie opłat drogowych były przejrzyste, 
podejmowane przy udziale społeczeństwa oraz jak najbardziej możliwe do przewidzenia, co 
zwiększy akceptację opłat drogowych: należy określić jasne cele polityczne związane 
z wprowadzeniem lub zmianą opłat, a porównanie opłat drogowych z innymi ewentualnymi 
instrumentami umożliwiającymi osiągnięcie tych celów musi być przeprowadzone z wielką 
starannością. Zagwarantowanie przeprowadzenia starannego oszacowania skutków systemu 
opłat drogowych oraz systematyczne dążenie do zaangażowania zainteresowanych stron, tak 
aby można było w rozsądny sposób zarządzać kwestią akceptacji. Wiadomo, że te procesy 
zawsze potrzebują kilku lat, aby dojrzeć w opinii publicznej i że wybory muszą być 
dokonywane „w momentach szansy politycznej”, które są stosunkowo krótkotrwałe. 

▪ Kombinacja strategii. Zintegrowanie systemów opłat drogowych z innymi strategiami, które 
dają przewoźnikom większą możliwość wyboru oraz dostarczenie dodatkowych bodźców do 
stosowania alternatywnych rodzajów transportu w tym samym obszarze: ceny stanowią tylko 
jeden z instrumentów wspierających politykę transportową (inne ważne to zarządzanie 
pojazdami, zarządzanie infrastrukturą oraz udoskonalenia techniczne). Dążąc do optymalnej 
interwencji w system transportu, politycy powinni pamiętać, aby wziąć pod uwagę wszystkie 
pozostałe typy instrumentów.  

Nawet jeśli znacząca różnorodność celów i warunków w poszczególnych krajach związanych 
z wprowadzeniem opłat drogowych będzie przez dłuższy czas uzasadnionym powodem 
różnorodności strategii w zakresie opłat drogowych stosowanych przez rządy krajowe, 
zastosowanie wcześniejszych zaleceń pozwoli UE sprostać na dłuższą metę wyzwaniu związanemu 
z systemami opłat drogowych, polegającemu na stworzeniu interoperacyjnego systemu w całej 
Europie, zdolnego do zapewnienia wydajności utrzymania, pokrycia kosztów zewnętrznych 
i generowania dochodów. 

6.4. Środki dodatkowe 
Z analizy wynika, że wprowadzenie polityki opłat drogowych powinno przynieść pozytywne skutki, 
ale istotne jest także wzięcie pod uwagę ryzyka wielu niepożądanych wyników spowodowanych 
wyższym poziomem opłat za korzystanie z infrastruktury. 

Poziom opłat należy ustalić biorąc pod uwagę fakt, iż rynek drogowego transportu towarowego już 
podlega naciskom spowodowanym przez rosnące ceny ropy naftowej, które mają swoje 
odzwierciedlenie w wyższych kosztach transportu. W kontekście rosnących kosztów paliwa – 
z powodu ograniczeń zewnętrznych – polityka opłat za pojazdy ciężarowe stanowi większe 
wyzwanie dla małych firm przewozowych niż dla dużych przedsiębiorstw: podczas gdy te ostatnie 
mają większe możliwości reagowania (kompetencje logistyczne i możliwości dostosowań 
logistycznych), te pierwsze mają problemy z finansowaniem.  

Zwiększenie opłat drogowych oznaczałoby także osłabienie miejscowej przewagi konkurencyjnej 
oraz osłabienie pozycji Europy w gospodarce światowej, zwłaszcza wobec niewielkiego 
zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego. Przesunięcia modalnego z transportu 
drogowego na kolejowy nie uda się osiągnąć poprzez osłabienie transportu drogowego w wyniku 
wysokich opłat drogowych. 

Ponadto w warunkach ostrej konkurencji przedsiębiorstwa przewozowe nie będą w stanie w pełni 
poradzić sobie ze wzrostem kosztów spowodowanym przez nowe systemy opłat dla spedytorów, 
a małe firmy przewozowe będą miały większe trudności ze zrekompensowaniem tego zjawiska przy 
pomocy zysków z wydajności. Ta sytuacja wiąże się z kolejnym ryzykiem w zakresie warunków 
bezpieczeństwa przedsiębiorstw przewozowych: wobec rosnących kosztów transportu 
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przedsiębiorstwa mogłyby przedłużać godziny pracy/przejazdów ograniczając liczbę 
wykwalifikowanych, dobrze wyszkolonych i odpowiedzialnych kierowców i potencjalnie 
zwiększając wskaźnik wypadków z udziałem pojazdów ciężarowych na drogach.  

Na koniec trzeba mieć na względzie, że wyżej wspomniane ujemne strony systemów opłat 
drogowych mogłyby jeszcze się zwiększyć z powodu wzrostu opłat w przyszłości w odpowiedzi na 
potrzebę internalizacji kosztów dla środowiska powodowanych przez emisje z drogowego 
transportu towarowego i zużycie energii.  

Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami i sfinalizować ramy polityczne UE, środki dodatkowe 
powinny zwiększyć skuteczność systemów opłat drogowych w celu poprawy oddziaływania 
systemu transportu na środowisko, w szczególności w odniesieniu do następujących celów polityki 
transportowej UE: bardziej wyważonego przesunięcia modalnego; większej wydajności 
logistycznej transportu drogowego, ograniczenia zużycia energii oraz emisji z sektora transportu 
drogowego. 

Tab. 6. 3 Środki dodatkowe 

Cel polityki Środki i dokumenty 

Przesunięcie modalne  Środki dodatkowe umożliwiające bardziej wyważone przesunięcie modalne, 
w szczególności w kierunku systemu kolei (TRANSCARE 2006): 
o zwiększenie przepustowości, 
o lepsze zarządzanie istniejącym systemem, 
o poprawa jakości i struktury transportu kolejowego. 

Wydajność 
logistyczna  

Środki dodatkowe umożliwiające organizację wydajnego, zintegrowanego 
i zrównoważonego transportu towarowego w Europie (COM(2007) 606 wersja 
ostateczna) to: 
o współmodalność, która wymaga lepszej wydajności, interoperacyjności 

i wzajemnego powiązania transportu kolejowego, morskiego, śródlądowego, 
powietrznego, drogowego oraz związanych z nimi węzłów w celu umożliwienia ich 
pełnej integracji i sprawnego świadczenia usług przewozu towarowego „od drzwi do 
drzwi”; 

o inteligentne systemy transportowe, które umożliwiają zarządzanie transportem 
i cargo oraz zwiększają wykorzystanie dostępnej infrastruktury; 

o koncepcja zielonych korytarzy transportowych 35 , która jest podstawą celu 
polegającego na włączeniu problematyki środowiska naturalnego oraz 
bezpieczeństwa w planowanie i funkcjonowanie infrastruktury transeuropejskich 
sieci transportowych; 

o programy szkolenia kierowców w celu zagwarantowania, że pojazdy będą 
prowadzone w sposób bezpieczny i bardziej odpowiedzialny, przy coraz większym 
zaangażowaniu europejskich producentów ciężarówek, ale także innych 
użytkowników dróg, którzy ponoszą równą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na 
drogach.  

Ograniczenie zużycia 
energii i ograniczenie 
emisji  

Środki dodatkowe umożliwiające ograniczenie emisji (zgodnie z różnymi działaniami 
politycznymi UE) to: 
o promowanie wydajności energetycznej dzięki zastosowaniu „obowiązkowych 

porozumień” między Komisją Europejską i stowarzyszeniami producentów pojazdów 
mających na celu ograniczeniu emisji CO2 z ciężarówek o masie powyżej 3,5 t; 

o restrukturyzacja podatku rejestracyjnego i rocznego podatku drogowego poprzez 
powiązanie opodatkowania z emisjami CO2 i zużyciem energii (nowa dyrektywa do 
2012 r.). 

 
                                                 
 
35 Pojęcie „zielonych korytarzy transportowych” zostało wprowadzone w planie działań na rzecz logistyki 

transportu towarowego (COM (2007) 607 wersja ostateczna) i określa ono korytarze transportowe, które 
w niewielkim stopniu oddziałują na środowisko człowieka i środowisko naturalne. Zasadniczymi składnikami 
tych zielonych korytarzy będzie transport kolejowy i wodny. 
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Załącznik I –  Projekty badawcze dotyczące systemów 
pobierania opłat w sektorze transportu  

Komisja Europejska sfinansowała znaczną liczbę badań dotyczących systemów pobierania opłat 
w sektorze transportu, które wiązały się bezpośrednio z rozwojem polityki i wzbogaciły debatę 
akademicką w całej Europie.  

Czwarty ramowy program badań Komisji, który działał w latach 1996–2000, obejmował:  

 projekty analizujące skutki bardziej wydajnych systemów opłat drogowych, takie jak PETS 
(ITS, 2000), TRENIN (Prost et al, 1998) i AFFORD (Niskanen et al, 2000);  

 projekty analizujące zagadnienia związane z akceptacją społeczną, takie jak PATS (Viegas et al, 
2000), PRIMA (Harsman i Wijkmark, 2000) i TRANSPRICE (Vougioukas et al, 1999); oraz 

 projekty analizujące zagadnienia pomiaru kosztów, takie jak EXTERNE (Friedrich et al, 1998) 
i QUITS (Ricci et al, 1999); 

 w ramach czwartego ramowego programu badań zlecono realizację projektu „Zorganizowane 
działanie w sprawie integracji badań nad pobieraniem opłat drogowych” (CAPRI), który miał 
ułatwić wymianę informacji i wyników projektów badawczych dotyczących pobierania opłat 
w sektorze transportu (Nash et al, 2000).  

Piąty ramowy program badań Komisji, który rozpoczął się w 2000 r., także obejmuje zestaw 
projektów dotyczących pobierania opłat w sektorze transportu. Są to:  

 PROGRESS – projekt demonstracyjny dotyczący pobierania opłat w sektorze transportu 
miejskiego;  

 CUPID – tematyczna sieć poświęcona problematyce pobierania opłat w sektorze transportu 
miejskiego, mająca wspierać i łączyć ze stronami pokazowymi wchodzącymi w skład projektu 
PROGRESS;  

 DESIRE – projekt analizujący plan systemu opłat za pojazdy ciężarowe w transporcie 
międzymiastowym;  

 MC-ICAM – szeroko zakrojony projekt analizujący bariery we wdrażaniu bardziej rzetelnych 
i skutecznych systemów pobierania opłat w sektorze transportu oraz to, jak wdrażanie powinno 
być zsynchronizowane; oraz 

 UNITE – projekt służący opracowaniu metodologii pomiaru kosztów krańcowych transportu 
oraz powiązaniu kosztu krańcowego z oceną wszystkich kosztów uwzględnionych 
w rozliczeniach dotyczących transportu; 

 IMPRINT-EUROPE można uważać za pełniący podobną rolę w piątym ramowym programie, 
jaką CAPRI pełnił w czwartym programie ramowym. Ma on ułatwiać wymianę informacji, 
rozpowszechnianie wniosków z badań i promowanie współdziałania między środowiskami 
polityków, zainteresowanych stron i badaczy. Oprócz tego sieć tematyczna IMPRINT-EUROPE 
koncentruje się wyraźnie na wdrażaniu i dąży do opracowania zaleceń związanych z procesem 
wdrażania.  

Szósty ramowy program badań Komisji obejmuje jeszcze inne projekty dotyczące pobierania 
opłat w sektorze transportu: 

 IMPRINT-NET stanowi platformę dyskusyjną dla polityków, przedsiębiorstw 
transportowych i innych zainteresowanych stron, umożliwiającą wymianę poglądów na 
temat wdrażania nowych systemów opłat drogowych, metod kalkulacji kosztów, obliczania 
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taryf, które zostaną zastosowane oraz skutecznych metod pokonywania barier i wpływania 
na nastawienia i postrzeganie tej problematyki; 

 GRACE ma na celu wspieranie rozwoju zrównoważonych systemów transportowych dzięki 
ułatwianiu wdrażania systemów pobierania opłat w sektorze transportu odzwierciedlających 
koszty korzystania z infrastruktury; 

 FUNDING ma na celu rozwój naukowo uzasadnionej metody umożliwiającej określenie 
optymalnego sposobu pobierania opłat i inwestycji w państwach członkowskich UE 
i w krajach kandydujących do członkostwa; 

 DIFFERENT ma na celu zapewnienie skutecznego rozróżniania kosztu infrastruktury, 
systemów opłat uzależnionych od kosztów oraz metod oceny ich wpływu na zachowania 
użytkowników. 
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