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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.

Druk nr 1083 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 stycznia 2011 r.
ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Marszałek Senatu dnia 10 stycznia 2011 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Janusz Sepioł

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 stycznia
2011 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2a skreśla się wyrazy ", o której mowa w ust. 2,";

2)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2a po wyrazach "złożenia wniosku" dodaje się wyrazy "o
jego przeprowadzenie";

3)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2b skreśla się wyraz "osób";

4)

w art. 1 w pkt 3, w ust. 4b skreśla się wyraz "osób";

5)

po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu:
"Art. … Termin na przeprowadzenie egzaminów, co do których wnioski o ich
przeprowadzenie złożone zostały przed dniem wejścia w życie ustawy, liczy
się od dnia wejścia w życie ustawy.";

6)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. Przedsiębiorcy wykonujący do dnia wejścia w życie ustawy działalność
gospodarczą w zakresie przewozu okazjonalnego mogą ją wykonywać, na
dotychczasowych zasadach przez okres określony w licencji, nie dłużej

-2jednak niż w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy.";

7)

art. 3 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3. Limit licencji ustalany zgodnie z art. 6 ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1,
na rok 2011 i 2012, nie dotyczy przedsiębiorców posiadających licencje na
przewóz okazjonalny wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób
wykonujących osobiście przewóz okazjonalny na podstawie wypisów z tych
licencji, ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką.".

8)

w art. 4 po wyrazach "30 dni od dnia ogłoszenia" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem art. 1
pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia".
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