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DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
oraz

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat na 18. posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. - po przeprowadzonym drugim
czytaniu – zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. ustosunkowały się do
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie
przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy, zawartymi w druku nr 177 S.
W załączeniu przekazujemy informację o zgodności z prawem Unii Europejskiej
poprawki zgłoszonej w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Tomasz Misiak

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Jan Rulewski

do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu
drogowym

–

w art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.
zm.) w art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1,
wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do
spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o
niepełnosprawności, wydanego przed ukończeniem
16 roku życia, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego,
umiarkowanego,

lub

lekkiego

niepełnosprawności

o

stopnia
przyczynie

niepełnosprawności z kodu R lub N, lub na
podstawie
rentowe

orzeczenia

wydanego

równoważnego

szczególnych
o niepełnosprawności.".".
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z

przez

mocy

organy

przepisów
orzeczeniami

Poprawka sen.
S. Jurcewicza
poparta przez
połączone komisje
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