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Art. 1  
/…/ 
2)  
Artykuł 12.21³ kodeksu wykroczeń administracyjnych FR uzyskuje następujące brzmienie:  
 
Art. 12.21³ 
Nieprzestrzeganie wymagań ustawodawstwa FR o wniesieniu opłaty tytułem pokrycia szkód 
na drogach federalnych, do których przyczyniły się środki transportu o dmc powyżej 12 t. 
 
1. 
Poruszanie się środka transportu o dmc powyżej 12 t po drogach federalnych bez uiszczenia 
opłaty tytułem pokrycia szkód na drogach federalnych, o ile opłata ta jest wymagana – 
jest zagrożone karą grzywny administracyjnej dla kierowcy środka transportu, którego 
właścicielem jest  przewoźnik zagraniczny i dla posiadacza (właściciela) środka transportu, 
za wyjątkiem środków transportu, których właścicielem jest przewoźnik zagraniczny, w 
wysokości 5 000 rubli. 
 
2. 
Powtórne popełnienie wykroczenia administracyjnego przewidzianego w ustępie 1 
niniejszego artykułu – 
jest zagrożone karą grzywny administracyjnej dla kierowcy środka transportu, którego 
właścicielem jest  przewoźnik zagraniczny i dla posiadacza (właściciela) środka transportu, 
za wyjątkiem środków transportu, których właścicielem jest przewoźnik zagraniczny, w 
wysokości 10 000 rubli. 
 
 
Adnotacja: 

1. Osoba, która popełniła wykroczenie administracyjne przewidziane w ustępie 1 lub 2 
niniejszego artykułu,  zostaje zwolniona z odpowiedzialności administracyjnej, o ile na 
chwilę „rozpatrzenia” tej sprawy administracyjnej podczas wjazdu na terytorium FR 
środek transportu przejechał bez wniesienia opłaty na odległość nie większą niż 50 
km od miejsca przekroczenia granicy FR i jeśli opłata za przejazd po drogach 
federalnych przez ten środek transportu została wniesiona w odpowiedni sposób.  

2. Posiadacz (właściciel) środka transportu wymienionego w ustępie 1 niniejszego 
artykułu w przypadku, jeśli wykroczenie administracyjne przewidziane  w ustępie 1 
lub 2 niniejszego artykułu zostało odnotowane przez działające w trybie 
automatycznym środki techniczne  posiadające funkcje foto i nagrywania wideo, lub 
środki foto i nagrywania wideo, dwa lub więcej razy w przeciągu doby odnośnie 
każdego środka transportu, od chwili pierwszego odnotowania tego wykroczenia 
administracyjnego,  nie zostaje pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej za 
drugi i kolejny przypadek w przeciągu doby, gdy wykroczenie to zostało odnotowane.   
 
/…/ 
 

5)  
W art. 27.13 ustęp 1 dopisać nowe zdanie o następującej treści:  



W przypadku popełnienia wykroczenia administracyjnego przewidzianego w art. 12.9, art. 
12.16 ust. 6 i 7 oraz art. 12.21³ niniejszego kodeksu, w stosunku do środka transportu, 
którego właścicielem (posiadaczem) jest przewoźnik zagraniczny, zatrzymanie środka 
transportu poprzez unieruchomienie go za pomocą urządzeń blokujących, stosuje się do 
czasu uiszczenia kary grzywny administracyjnej.  
 
/…/ 
 
Art. 5 
Niniejsza ustawa federalna wchodzi w życie z dniem jej oficjalnego opublikowania, za 
wyjątkiem zapisów, co do których w artykule tym określono inny termin wejścia w życie. 
 
/…/ 
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