
                      Druk nr 1811
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    VI kadencja 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
                                              KOMISJI INFRASTRUKTURY  
 
 

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym  ( druk nr  436), 

- o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym  (druk nr  916), 

- o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (druk nr 1303), 

- o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy  o  transporcie drogowym (druk nr 1304), 

- o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy  Prawo o ruchu 
drogowym (druk nr 1376), 

- o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym  ( druk nr 1414),  

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1540).    

 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu –                    

po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował: 

- w dniu 22 kwietnia 2008 r. poselski  projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (druk nr 436) - do pierwszego czytania, 

- w dniu 2 września 2008 r. komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (druk nr 916) – do pierwszego czytania,  

- w dniu 7 listopada 2008 r. senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (druk nr 1303) – do pierwszego czytania, 

- w dniu 7 listopada 2008 r. senacki projekt ustawy o zmianie ustawy  Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 1304) – do pierwszego czytania, 

- w dniu 20 listopada 2008 r. komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo                 
o ruchu drogowym (druk nr 1376) – do pierwszego czytania, 
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- w dniu 2 grudnia 2008 r. komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (druk nr 1414)) – do pierwszego czytania,  

- w dniu 6 stycznia 2009 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1540) do pierwszego czytania. 

 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszych czytań oraz po rozpatrzeniu 

tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach: 10 lipca, 2 października, 18 grudnia             

2008 r.,  21 stycznia i 19 marca 2009 r.  

wnoszą: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 
 

 

 

Warszawa, dnia 19 marca  2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
 
 

 Zbigniew Rynasiewicz 

 
 

W                             Sprawozdawca 

                         Stanisław Żmijan 
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Projekt 
 
 
 

 

 

USTAWA  

z dnia                          2009 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1) 

 

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.2)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 w pkt 58 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 59 w brzmie-
niu:  

„59) kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, 
którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu 
wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, 
wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie świad-
czenia usług turystycznych.”;  

2) w art. 8:  

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na pod-
stawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawno-
ści: 

1) orzeczenia o niepełnosprawności, 

2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień 

 - wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej oraz ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 
925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 
343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 
214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1720, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, 
poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. 
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trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z 
późn. zm.3)).”, 

c) uchyla się ust. 5a i 5b; 

3) w art. 63 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 
brzmieniu:  

„3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że 
osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących.”; 

4) art. 65 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną 
i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymaga-
ją korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać 
pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas 
trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadze-
nie.”; 

5) po art. 65i dodaje się art. 65j w brzmieniu: 

„Art. 65j. Do przewozu osób kolejką turystyczną stosuje się przepisy Od-
działu 5 z wyłączeniem przepisów art. 65a ust. 2 pkt 2, 4-5, 7-8, 
ust. 3 pkt 3, 6-11, ust. 4 oraz art. 65h.”; 

6) w art. 66 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:  

„5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.”; 

7) w art. 71: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samo-
chodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego 
w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód re-
jestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojaz-
dów, o których mowa w ust. 3.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Przepis ust. 4 dotyczy także ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobież-
nego wchodzącego w skład kolejki turystycznej. W przypadku ciągnika 
rolniczego może być on dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpo-
wiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o ograniczeniu prędko-
ści konstrukcyjnej do 25 km/h.”; 

8) w art. 72: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, 
jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego 
dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 

1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.  
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Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkow-
skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wy-
konanie oraz termin ważności badania technicznego;”, 

b) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w 
brzmieniu:  

„7) pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 – w 
przypadku powtórnej rejestracji - w zakresie ust.1 pkt 5; 

8) pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie ust. 1 
pkt 4.”; 

9) w art. 79 w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 
brzmieniu:  

„5) wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 
pkt 3.”; 

10) art. 81 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojaz-
du wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, 
motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do 
badania technicznego. 

2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania do-
datkowe. 

3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadza-
ne przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.  

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega: 

1) nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo 
homologacji, o którym mowa w art. 68 ust. 1, lub zostało 
wydane zwolnienie z obowiązku homologacji, o którym mo-
wa w art. 70, 

2) nowy pojazd sprowadzony z zagranicy, na którego typ zosta-
ło wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową 
procedurą homologacji przez właściwy organ państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub 
państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, 

3) zarejestrowany pojazd sprowadzony z państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym:  

a) na którego typ zostało wydane świadectwo homologa-
cji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji 
przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Eu-
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ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym w okresie od dnia pierwszej rejestra-
cji za granicą do dnia terminu okresowego badania tech-
nicznego określonego w ust. 5, lub 

b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym doku-
mencie wydanym przez właściwy organ państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym przedstawionym 
do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym ba-
daniu technicznym i jego terminie ważności 

 – z wyjątkiem taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowa-
nego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wypo-
sażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towa-
rów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządze-
niem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu 
oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu le-
wostronnego. 

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocz-
nie, z zastrzeżeniem ust. 6 – 10. 

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu 
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od 
dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia 
pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowa-
dzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed u-
pływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie 
dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksów-
ki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przezna-
czonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywane-
go do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki 
„SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego 
oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwo-
wego, które podlegają corocznym badaniom technicznym. 

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rol-
niczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od 
dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych 
kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w 
ust. 6 i 7, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym 
przypadku za dzień pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 
7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą. 
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9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed 
upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie 
co 6 miesięcy. 

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym 
badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wy-
korzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega 
on corocznym badaniom technicznym. 

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu 
badaniu technicznemu podlega pojazd: 

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego: 

a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bez-
pieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony śro-
dowiska, 

b) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym 
zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne kon-
strukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem 
pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan 
techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych 
konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojaz-
du: 

a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych 
do jego rejestracji, 

b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji 
wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub 
narusza wymagania ochrony środowiska; 

3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany 
elementów powodujących zmianę danych w dowodzie reje-
stracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wyłą-
czeniem montażu instalacji do zasilania gazem; 

4) który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażo-
wa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd 
do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd od-
powiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie 
z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych; 

5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia 
powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytu-
łu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupach 3 i 
10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpiecze-
niowej w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego 
lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego; 
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6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady 
uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji 
pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego; 

7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.4)), ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.5)) lub ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.6));  

8) autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i 
drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z do-
datkowymi warunkami technicznymi; 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, 

Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 
1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, 
poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 
270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 
2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 
961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 
1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 
715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, 
Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 
84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 
1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 
2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 
1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 151, poz. 1596, Nr 
162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, 
poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 
143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 
177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 
328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 
1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, 
Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 
1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, 
poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33 i Nr 19, poz. 100. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2000 r. Nr 60, poz. 700 
i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. 
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 
676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i 
Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 
180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, 
Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, 
poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. 
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, 
poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 
651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i 
Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 
141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 19, poz. 100. 
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9) dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w 
międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzyna-
rodowego transportu drogowego.  

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem tech-
nicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być prze-
prowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez wła-
ściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność u-
rządzenia technicznego. 

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, 
badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu 
opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 
79a. 

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa 
w ust. 4 pkt 3 lit. b, uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin 
ważności badania technicznego ustalany na podstawie ust. 5 – 10.  

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozpo-
rządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia badań technicznych 
oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, u-
względniając w szczególności zakres warunków technicznych 
pojazdów podlegających badaniu. ”; 

11) w art. 83:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub po-
siadacza pojazdu, w: 

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie: 

a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem  
lit. c, 

b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojaz-
dów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, 

c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z 
pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymaga-
nia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska 
kontrolnego; 

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie : 

a)  okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,  

b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojaz-
dów, o których mowa w lit. a.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami 
technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie 
i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do 
przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu 
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marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych 
lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie re-
jestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania technicz-
ne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymaga-
nia w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynaro-
dowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okrę-
gowej stacji kontroli pojazdów.”; 

12) w art. 88:  

a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub po-
jazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);”, 

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania 
ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolno-
bieżnym z przyczepą (przyczepami).”; 

13) po art. 95a dodaje się art. 95b w brzmieniu:  

„Art. 95b. Kierującym kolejką turystyczną może być osoba, która ukończyła 
21 lat oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii od co 
najmniej 2 lat.”; 

14) w art. 122 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, 
skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia właściwych orga-
nów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.7)) 
w art. 6b w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 
1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.8)), przy czym w przypadku osób nie-
pełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności speł-
nienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku usta-

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 

1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.  
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 

925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 
343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 
214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1720, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, 
poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. 
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lenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R lub 10-
N.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1151, z późn. zm.9)) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany poinformować 
zakład ubezpieczeń o przeprowadzeniu dodatkowego badania tech-
nicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908, z późn. zm.10)). Badanie techniczne uznane jest jako 
normalne następstwo szkody i jego koszty pokrywa zakład ubez-
pieczeń w ramach polisy AC, jak i OC sprawcy.”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.11)) art. 36a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 36a. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych obejmuje również koszt dodatkowego badania technicz-
nego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym.”. 

 

Art. 5.  

1. Poświadczenia, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w 
art. 1, wydane dla podmiotów prowadzących stację kontroli pojazdów przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na 
który zostały wydane.  

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają badanie techniczne pojaz-
dów w zakresie określonym w posiadanym poświadczeniu, o którym mowa w 
art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1. 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 

959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 
925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 
343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 
214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1720, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, 
poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 
959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 
r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133, poz. 
922 oraz z 2008 r. Nr 225, poz. 1486. 



Liczba stron : 10         Data : 2009-03-31              Nazwa pliku : 0063-24A.NK 
VI kadencja/ druki nr 436, 916, 1303, 1304, 1376, 1414 i 1540  

 

10  

3. Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzą podstawową 
stację kontroli pojazdów albo podstawową stację kontroli pojazdów wykonującą 
niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów, mogą do dnia 31 
grudnia 2015 r. wykonywać badania techniczne w zakresie określonym w posia-
danym poświadczeniu, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której 
mowa w art. 1. Podmioty te mogą uzyskiwać z ważnością do tego terminu kolej-
ne poświadczenia w zakresie posiadanego wyposażenia i warunków lokalowych. 

 

Art. 6. 

1. Terminy następnego badania technicznego zamieszczone w dowodach rejestra-
cyjnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują swoją waż-
ność. 

2. Właściciel motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej 
niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w terminie 
roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 7. 

1. Zespół pojazdów wykorzystywanych jako kolejka turystyczna w ramach prowa-
dzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy, nie spełniający wymagań przepisów wydanych na 
podstawie art. 66 ust. 5a ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, może być wykorzystywany jako kolejka turystyczna w rozu-
mieniu ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W zespole pojazdów, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przewóz osób, pod 
warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących. 

3. Pojazd wykorzystywany do ciągnięcia przyczep wchodzący w skład zespołu po-
jazdów, o którym mowa w ust. 1, może być dopuszczony do ruchu po ograni-
czeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h i uzyskaniu odpowiedniej adnotacji 
w dowodzie rejestracyjnym o ograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 
km/h. 

 

Art. 8.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.  
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