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SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

oraz

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 6 listopada 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt 1.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swój wniosek
wycofał senator Kazimierz Kleina (pkt 2 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kultury i Środków Przekazu Gospodarki Narodowej

(-) Piotr Łukasz Andrzejewski (-) Kazimierz Kleina



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2 i 3.

1) w art. 1, ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu

rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia

właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności

karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu

rejestracyjnego.";

Poprawka sen:
K. Kleiny
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

2) Uwaga: Poprawka wycofana.
w art. 1, ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast:

1) dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie

oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie

posiada dowodu rejestracyjnego;

2) dowodu własności pojazdu, dopuszcza się przedstawienie

oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że pojazd

stanowi jego własność.";

Poprawka sen:
K. Kleiny

3) 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. 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W stosunku do pojazdu zabytkowego dodatkowo

wymaga się dokumentu potwierdzającego

spełnienie wymagań, o których mowa

w art. 2 pkt 39. Dopuszcza się zastąpienie dowodu

rejestracyjnego lub dowodu własności pojazdu:

Poprawka
KGN,
KKŚP
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji



1) decyzją, na podstawie której pojazd został

wpisany do rejestru zabytków, lub

zaświadczeniem potwierdzającym umieszczenie

pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

wydanymi przez wojewódzkiego konserwatora

zabytków, oraz

2) oświadczeniem właściciela pojazdu, złożonym

pod rygorem odpowiedzialności karnej za

fałszywe zeznania, że pojazd ten stanowi jego

własność oraz nie posiada dowodu

rejestracyjnego lub dowodu własności

pojazdu.".".
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