
Warszawa, dnia 22 października 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

(druk nr 289)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu

drogowym.

Nowelizacja zmienia definicję pojazdu zabytkowego poprzez objęcie jej zakresem

pojazdów wpisanych do inwentarza muzealiów. Celem ustawy jest umożliwienie

rejestrowania takich pojazdów jako pojazdów zabytkowych.

Obowiązujący art. 2 pkt 39 nowelizowanej ustawy definiuje pojazd zabytkowy jako

pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub

znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Poza zakresem tej definicji pozostają

pojazdy wpisane do inwentarza muzealiów, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada

1996 r. o muzeach. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami do rejestru zabytków nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza

muzeum.

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r.

w oparciu o projekt Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych

z ograniczeniem biurokracji. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji

Infrastruktury. Komisja, po rozpatrzeniu projektu wprowadziła do niego poprawki

o charakterze redakcyjnym. W trakcie drugiego czytania, nie zostały zgłoszone nowe

poprawki. Ustawa została uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez komisję.
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III. Uwagi szczegółowe

Wątpliwości budzi sformułowanie "księgi inwentarza muzealiów". Zgodnie z art. 21

ustawy o muzeach, muzealia są wpisywane do "inwentarza muzealiów". Mając na względzie

zasadę wyrażoną w § 9 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którą w ustawie należy

posługiwać się określeniami użytymi w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw,

a tym samym zapewnienie spójności terminologicznej w ramach systemu prawa, proponuje

się następujące brzmienie poprawki:

- w art. 1, w pkt 39 skreśla się wyraz "księgi".
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