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Lista Towarów Objęty Systemem Monitorowania Drogowego 

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z przepisów Ustawy o Systemie Monitorowania: 

 

Art. 3 Ustawy o Systemie Monitorowania: 

  

ust. 1. System monitorowania drogowego obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o 

przewozie towarów, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych służących do 

tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z ustawy. 

 

ust. 2. Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz: 

1) towarów objętych: 

a) podkategoriami PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług):  

- od 19.20.21 do 19.20.28,  

19.20.21 Benzyna silnikowa (gazolina) 

19.20.22 Benzyna lotnicza 

19.20.23 Benzyna lakiernicza 

19.20.24 Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych 

19.20.25 
Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich 

frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

19.20.26 Oleje napędowe 

19.20.27 
Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze 

średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

19.20.28 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

- 19.20.29, (systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych tą 

kategorią w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów), 

  

19.20.29 
Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

 - 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy, (systemowi monitorowania drogowego nie 

podlega przewóz towarów objętych tą kategorią w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 5 litrów), 

 

20.14.74 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥  80 % obj. 

 

 - 20.14.75, (systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych tą 

kategorią w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów) 

20.14.75 
Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o 

dowolnej mocy 

 

 - od 20.59.41 do 20.59.42, (systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz 

towarów objętych tymi kategoriami w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 

litrów) 

20.59.41 Preparaty smarowe 
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20.59.42 
Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych 

wyrobów 

 

- 20.59.43 zawierających alkohol etylowy, (systemowi monitorowania drogowego nie 

podlega przewóz towarów objętych tą kategorią w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 16 litrów) 

20.59.43 
Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe 

płyny przeciwoblodzeniowe 

 

- 20.59.57,  

20.59.57 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne 

 

- 20.59.58,  

20.59.58 Biodiesel 

 

oraz 38.12.25, 

38.12.25 Oleje odpadowe 

 

jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg 

lub jej objętość przekracza 500 litrów, 

 

b) pozycjami CN (Nomenklatury Scalonej):  

 

     - 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy, (systemowi monitorowania drogowego nie 

podlega przewóz towarów objętych tą kategorią w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 5 litrów) 

 

       
 

 

- 2707,  
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- 2710, (systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych tą 
kategorią w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów) 
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- 2905, (systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych tą 
kategorią w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów) 
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- 2917, 
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- 3403, (systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych tą 

kategorią w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów) 
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- 3811, (systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych tą 

kategorią w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów) 

 

 

 
 

- 3814 zawierających alkohol etylowy,  

 

 



10 
 

 

- 3820 zawierających alkohol etylowy, (systemowi monitorowania drogowego nie podlega 

przewóz towarów objętych tą kategorią w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 

litrów) 

 
 

- 3824 oraz  
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- 3826,  

   
 

jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub 

jej objętość przekracza 500 litrów; 

 

 

2) alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego 

uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z 

podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm. 3) – Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz.9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), w tym zawartego w wyrobach 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 

500 litrów; Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów, o 

których mowa w tym punkcie w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 

litrów. 

 

3) suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego 

znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce; 
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4. Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych: 

1) podkategoriami PKWiU:  

a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych 

nie większych niż 5 litrów, 

c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów, 

d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 

16 litrów, 

e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 16 litrów; 

 

2) pozycjami CN: 

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 5 litrów, 

b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów, 

e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów, 

f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 16 litrów. 

 

 

6. Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1–3: 

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1113, 1250, 1823 i 1948); 

2) objętych: 

a) procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub 

wywozu, 

b) powrotnym wywozem; 

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem 

systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60). 

 

7. Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów, który nie jest 

związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający 

przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, który zawiera w 

szczególności: 

1) dane nadawcy towaru obejmujące: 

a) imię i nazwisko albo nazwę, 

b) adres zamieszkania albo siedziby; 

2) numer identyfikacji podatkowej nadawcy; 

3) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości 

towaru; 

4) dane adresowe miejsca magazynowania towaru – wysyłki; 
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5) dane adresowe miejsca magazynowania towaru – przyjęcia. 

Przepisu tego nie stosuje się do przewozu towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

Ustawy (przewóz tranzytowy przez Polskę).  


