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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-

ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co nastę-

puje:

§  1. W  rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury 

oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogo-

wych (Dz.  U. Nr  170, poz.  1393, z  2008  r. Nr  179, 

poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412 oraz z 2011 r. Nr 89, 

poz. 509) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:

„§ 57a.  Znak D-39a „opłaty drogowe” informuje 

o  opłatach drogowych wnoszonych za 

przejazd po drogach publicznych na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w § 65 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.  Umieszczona pod znakiem E-15a, E-15c albo 
E-15d tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd od-
cinkiem drogi publicznej tak oznaczonym po-
biera się opłatę elektroniczną.”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”:

—  w grupie „Znaki informacyjne” po pkt 54 do-
daje się pkt 54a w brzmieniu:

„54a) D-39a „opłaty drogowe”,”,

—  w grupie „Tabliczki do znaków drogowych” 
dodaje się pkt 50 w brzmieniu:

„50)  T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty 
elektronicznej za przejazd drogą publicz-
ną”,

b) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”:

—  w grupie „Znaki informacyjne” dodaje się ry-
sunek D-39a:
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY1) 

ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2)

z dnia 9 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, 
poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, 
z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 
i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, 
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, 
poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, 
poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

D-39a
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—  w grupie „Tabliczki do znaków drogowych” dodaje się rysunek T-34:

T-34.

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller




