
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 11 czerwca 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 903)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 1.
[1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania,

warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób
kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu
drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami
publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa
uczestników tego ruchu.]

<1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach

ruchu;
2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;
3) wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników

tego ruchu;
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami
wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.>

3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art. 97 ust.
3, art. 98 ust. 5, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art.
114 ust. 3, art. 122 ust. 8 i 9, art. 124a ust. 3 i 10, art. 124b ust. 1-3 i 5, art. 140 ust. 4, art.
140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
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1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów,
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

<1a) droga publiczna – droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

1b) droga wewnętrzna – droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych;>

2) droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych,
jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;

3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na
której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów
samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co
najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;

4) droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną
tylko do ruchu pojazdów samochodowych;

5) droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów
jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

6) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni;

7) pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu
pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt;

9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
[10) skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich

połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia,
połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd
do obiektu znajdującego się przy drodze;]

<10) skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich
połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia,
połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą
dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;>

11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska
przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami
drogowymi;

12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
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13) przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone
odpowiednimi znakami drogowymi;

14) tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;
16) strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są
odpowiednimi znakami drogowymi;

<16a) strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na
który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;>

17) uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w
pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót
lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek
dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a
także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub
dowódcę;

20) kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę,
która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta
pojedynczo lub w stadzie;

21) kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym;
22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w
stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany
prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo
przez uprawnioną osobę;

25) niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu,
uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w tym samym kierunku;

29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub
przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde
unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;
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31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę
lub urządzenie do tego przystosowane;

32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu
szynowego;

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z
prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość
jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;

35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego
z naczepą;

36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania
nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;

37) pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w
sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu
Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową,
Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu
Drogowego i Służbę Więzienną;

38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich
świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z
włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również
pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy
uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego
światła błyskowego;

39) pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany
do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także
pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą;

41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy
pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z
napisem barwy czarnej "autobus szkolny";

42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9
łącznie z kierowcą;

42a) ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i
ciągnik balastowy;
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43) taksówka - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony,
przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:

a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu
podręcznego (taksówka osobowa),

b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);
44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem

do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również
przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

45) motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem -
wielośladowy;

46) motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o
pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza
prędkość jazdy do 45 km/h;

47) rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej
tym pojazdem;

48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby
niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

49) zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako
całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;

49a) 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 świadczenia usług turystycznych;

50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750

kg;
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten

pojazd;
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami,

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do
poruszania się po drodze;

55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim
rzeczy i osób;

56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić
pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej
pojazdu;

57) nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej
osi;

58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta.
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Art. 10.
1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na

drogach krajowych.
[2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich,

powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na
prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie.]

<2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:
1) wojewódzkich,
2) powiatowych,
3) gminnych,
4) publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym

Warszawie,
5) wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.>

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych,
z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrzeżeniem
ust. 6.

5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na

prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
[7. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych,

należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.]
<7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie

zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.>
8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może powierzyć zadania w zakresie

zarządzania ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa.
9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne

określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
10. Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę

organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność
zapewnienia ruchu tranzytowego.

<10a. Podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację
ruchu na tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich
umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt
oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.>

11. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność ochrony dróg przed
zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w okresie zwiększonego natężenia
ruchu pojazdów osobowych, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, okresowe
ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

12. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności:

1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) potrzebę efektywnego wykorzystania dróg publicznych,
3) potrzeby społeczności lokalnej,

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Art. 80b.
1. W ewidencji gromadzi się:

1) dane o pojeździe:
[a) markę, typ i model,]
<a) markę, typ, model, wariant i wersję,>
b) rodzaj,
c) numer rejestracyjny,
d) numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),
e) (uchylona),
f) rok produkcji,
g) datę pierwszej rejestracji,
h) termin badania technicznego,
i) zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1,
j) informację o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8

pkt 4, przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej;

2) serię i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego oraz datę ich
wydania;

3) serię i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana;
4) nazwę organu, który dokonał rejestracji pojazdu;
5) dane o właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
b) adres zamieszkania (siedziby),
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

Ludności (PESEL),
d) numer identyfikacyjny REGON;

6) informacje o:
a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia),
b) kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu,
c) utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i

tablic tymczasowych oraz karty pojazdu, a także ich odnalezieniu,
d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
e) (uchylona);
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7) informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu, określające:

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania
(siedziby),

b) nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
c) nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy,
d) datę zawarcia umowy,
e) okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
f) datę rozwiązania umowy.

1a. W ewidencji gromadzi się także dane i informacje wymagane do dopuszczenia pojazdu
do ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu:

1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji:
a) przeznaczenie,
b) pojemność i moc silnika,
c) dopuszczalna masa całkowita,
d) dopuszczalna ładowność,
e) liczba osi,
f) największy dopuszczalny nacisk osi,
g) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy,
h) liczba miejsc,
i) data pierwszej rejestracji za granicą,
j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokonał rejestracji,
k) podrodzaj,
[l) rodzaj paliwa,]
<l) rodzaje paliwa,>
m)średnie zużycie paliwa,
n) maksymalna masa całkowita,
o) masa własna,
[p) emisja CO2 (wartość uśredniona),]
<p) wartości uśrednione emisji CO2 dla każdego wymienionego w lit. l  rodzaju

paliwa,>
r) rodzaj zawieszenia,
s) wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu[;]<,>
<t) nazwę producenta,
 u) rozstaw osi,
 v) rozstaw kół (wartość maksymalna, średnia i minimalna);>

2) informacje o:
a) dowodzie rejestracyjnym - seria, numer oraz data wydania wtórnika,



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

b) pozwoleniu czasowym - data ważności, data przedłużenia ważności, cel
wydania, seria, numer oraz data wydania wtórnika,

c) karcie pojazdu - seria, numer oraz data wydania wtórnika,
d) nalepce kontrolnej - data wydania wtórnika,
e) znakach legalizacyjnych - seria, numer oraz data wydania wtórnika,
f) nalepce na tablice tymczasowe - data wydania wtórnika,
g) wyrejestrowaniu pojazdu - data i przyczyna wyrejestrowania,
h) zbyciu pojazdu - dane nowego właściciela pojazdu,
i) czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i jego ponownym dopuszczeniu do ruchu

po tym wycofaniu,
j) wydanym zaświadczeniu o demontażu pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2

bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub zaświadczeniu o przyjęciu
niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 bądź w art. 25 ust. 1
lub art. 33 ust. 3 tej ustawy - data wydania i dane przedsiębiorcy prowadzącego
stację demontażu;

3) inne dane i informacje stanowiące treść adnotacji urzędowych zamieszczanych w
dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrębnymi przepisami;

4) identyfikator osoby dokonującej w bazie danych zamieszczenia lub zmiany danych i
informacji.

1b. Informacje, o których mowa:
1) w ust. 1a pkt 1 lit. m i p - gromadzi się wyłącznie dla samochodów osobowych

rejestrowanych po raz pierwszy;
2) w ust. 1a pkt 1 lit. r - gromadzi się wyłącznie dla samochodów ciężarowych o

dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t oraz przyczep i naczep, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t,
rejestrowanych po raz pierwszy;

3) w ust. 1a pkt 1 lit. s - gromadzi się dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po
raz pierwszy[.]<;>

<4) w ust. 1a pkt 1 lit. u i lit. v - gromadzi się wyłącznie dla samochodów
osobowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, których nie rejestrowano wcześniej poza
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub które zostały
zarejestrowane po raz pierwszy poza terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej w okresie krótszym niż trzy miesiące przed rejestracją na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.>

2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przekazuje do ewidencji:
1) wymienione w ust. 1 pkt 1-5 - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów,

niezwłocznie po zarejestrowaniu pojazdu, oraz - w przypadkach, o których mowa w
pkt 1 lit. h i lit. j - także stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie techniczne
pojazdu, niezwłocznie po jego wykonaniu;

2) wymienione w ust. 1 pkt 6:
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a) w lit. a - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po
dokonaniu zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,

b) w lit. b - właściwa jednostka organizacyjna Policji, niezwłocznie po wystąpieniu
tych zdarzeń,

c) w lit. c - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po
dokonaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,

d) w lit. d - właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu
Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów,
niezwłocznie po dokonaniu tych czynności;

3) wymienione w ust. 1 pkt 7 - ośrodek informacji określony przepisami ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152, z późn. zm.), niezwłocznie po ich zaewidencjonowaniu;

4) wymienione w ust. 1a - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów,
niezwłocznie po ich uzyskaniu.

3. Z ewidencji nie usuwa się danych lub informacji o:
1) właścicielu lub posiadaczu pojazdu - w przypadku ich zmiany;
2) pojeździe, który został wyrejestrowany.

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony
z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).

Art. 80c.
1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) Policji;

1a) Inspekcji Transportu Drogowego;
2) Żandarmerii Wojskowej;
3) Straży Granicznej;
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
6) sądom;
7) prokuraturze;
8) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu;
9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;

9a) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
9b) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia

ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład
Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany;
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10) organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;
10a) strażom gminnym (miejskim);
11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
12) komornikom sądowym;
13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;
14) wojskowym komendantom uzupełnień;
15) ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
16) ministrowi właściwemu do spraw transportu;
17) ministrowi właściwemu do spraw łączności;
18) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się
wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8.

3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek
właściciela lub posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotyczą.

3a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi
zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

3b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podlegają następujące dane:
1) marka pojazdu;
2) seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;
3) dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowiednio lit. c albo

lit. d.
3c. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a, jest

wymagane podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 3b.
3d. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 3a, może otrzymać osoba, której

tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane lub informacje
zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1-3, w tym osobom
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.

5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępnione do celów
komercyjnych, statystycznych lub badawczych w formie uzgodnionej przez strony, w
sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem trybu
określonego w ust. 4.

6. Dane lub informacje zebrane w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 7, na
pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu.

<6a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom
zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa
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stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest
członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez
Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez
organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub
porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii
Europejskiej.>

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na
udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których
mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji
danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie
następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim
celu oraz jakie dane lub informacje uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się potrzebami ujednolicenia
wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji
pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 6.

Art. 80d.
1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje:

[1) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1-3 - nieodpłatnie;]
<1) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1–3 i ust. 6a – nieodpłatnie;>
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4 i 5 - odpłatnie.

2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej
"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
3a. Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty

ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie ust. 7:

1) przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu;
2) sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych miesięczne

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w

wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.
3c. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów
podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Przychodami Funduszu są:
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1) opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji
pojazdów i centralnej ewidencji kierowców;

2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97
ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1;

3) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

4) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.);

5) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych
opłat ewidencyjnych;

6) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym
Funduszu oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych Funduszu.

4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których
mowa w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn.
zm.) - w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z
utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej
ewidencji kierowców.

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art.
82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, a także w art. 39g ust. 9 pkt
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie może przekroczyć
równowartości w złotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego
ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania rozporządzenia, o którym
mowa w ust. 7.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w
drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82
ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, a także w art. 39g ust. 9 pkt
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz sposób jej
wnoszenia;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty
ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;

3) wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych
pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu.

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności:
1) przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej;
2) zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie

jest uzależnione od jej uiszczenia;
3) koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej

ewidencji kierowców;
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4) terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania
miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub
uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania.

Art. 100c.
1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich

ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) Policji;

1a) Inspekcji Transportu Drogowego;
2) Żandarmerii Wojskowej;
3) Straży Granicznej;
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
6) sądom;
7) prokuraturze;
8) starostom;

8a) strażom gminnym (miejskim);
9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

10) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i
komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli
skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);

11) wojskowym komendantom uzupełnień.
12) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o

systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494);
13) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i

służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z
organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje
system tachografu cyfrowego.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one
dotyczą.

2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych
zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z
danymi zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art.
19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w
art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie zaświadczenia,
dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym
osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.
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4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny,
umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.

<4a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom
zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa
stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest
członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez
Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez
organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub
porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii
Europejskiej.>

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na
udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1,
albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim
celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.

Art. 100d.
1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

[1) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1 i 2 - nieodpłatnie;]
<1) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 2 i ust. 4a – nieodpłatnie;>
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odpłatnie.

2. (uchylony).

Art. 130a.
1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny
sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub
stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest
zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

[3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi
określonych w przepisach ruchu drogowego.]

<3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi
określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość
skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch
takiego pojazdu;>
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<4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu
przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności
ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.>

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo

środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub

używania pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje

uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
<2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia

pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie
dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2,
spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel
pojazdu.>

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji
ratowniczej.

4. [Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi podejmuje:] <Dyspozycję
przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:>

1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
[2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;]
<2) strażnik gminny (miejski) – w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5,>
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5. (utracił moc).
[5a. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę

wyznaczoną przez starostę.
5b. Starosta, wyznaczając jednostkę do usuwania pojazdów, kieruje się przesłankami

zachowania rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, a w
szczególności bierze pod uwagę:

1) standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub
przemieszczania pojazdów;

2) liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania
pojazdów, stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług;

3) deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia;
4) zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi;
5) opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie

dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją;
6) konieczność zachowania warunków konkurencji;
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7) proponowaną cenę usługi.]
[5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, umieszcza się na

wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego
usunięcie i parkowanie.]

<5c. Pojazd usunięty z drogi w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, umieszcza
się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i
przechowywanie.>

[5d. Starosta, wyznaczając jednostkę do prowadzenia parkingu strzeżonego, kieruje się
przesłankami rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, a w
szczególności bierze pod uwagę:

1) standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia,
oświetlenie i monitoring;

2) liczbę miejsc do parkowania pojazdów;
3) proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów;
4) warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami

powypadkowymi;
5) miejsce położenia parkingu;
6) opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie

dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją;
7) zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na

parkingu strzeżonym;
8) konieczność zachowania warunków konkurencji;
9) proponowaną cenę usługi.

5e. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na
którym umieszcza się usunięty pojazd, następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z
uwzględnieniem warunków określonych w ust. 5b i 5d. Wyznaczenie następuje na czas
określony, nie dłuższy niż 3 lata. Starosta może wyznaczyć więcej niż jedną jednostkę.]

<5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, należy do zadań
własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych
jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych.>

[6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, ustala rada powiatu.]
<6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których

mowa w ust. 1 i 2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze
danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których
mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość
kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota
opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.>

<6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust.
5c:

a) rower lub motorower – za usunięcie – 100 zł; za każdą dobę przechowywania –
15 zł,
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b) motocykl – za usunięcie – 200 zł; za każdą dobę przechowywania – 22 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 440 zł; za

każdą dobę przechowywania – 33 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie –

550 zł; za każdą dobę przechowywania – 45 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie –

780 zł; za każdą dobę przechowywania – 65 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1150 zł;

za każdą dobę przechowywania – 120 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1400 zł; za każdą

dobę przechowywania – 180 zł.
6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z
uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych
złotych.

6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 20 dni od dnia jego
ogłoszenia.

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu.>
7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust.

6.
8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w

przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego
ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).
[10. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1 lub 2 i nieodebrany przez uprawnioną

osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem
wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy.]

<10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w
ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz
powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie
odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, z zastrzeżeniem ust.
10a.>

<10a. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest
zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje
się go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celnego w celu uregulowania jego
sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.
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10b. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu
nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej.

10c. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia
usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego
odbioru, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności.

10d. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie
przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie
pojazdu było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru,
dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego.

10e. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta.
Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z
uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

10f. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z
parkingu w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego
miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie
później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.

10g. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub
zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do
zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10c i 10h. Decyzję o
zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

10h. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim
na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana
solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10g.

10i. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10g wynosi 30
dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się
od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami
podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10j. Decyzji, o której mowa w ust. 10g, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się
orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat.

10k. Egzekucji, o której mowa w ust. 10i, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od
dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10g, upłynęło 5 lat.>

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony
prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i
bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do
podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub
prowadzących strzeżone parkingi;

2) tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu;
3) (utracił moc).
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

[Rozdział 2a.
Przepadek rzeczy

Art. 6101.
§ 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o przepadek rzeczy będących

towarami, które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania

rzeczy będących towarami przez organ celny.
Art. 6102.

§ 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek organu celnego. Do wniosku dołącza się
protokół z pouczenia o obowiązku wskazania w Polsce pełnomocnika do doręczeń oraz
o skutkach niedopełnienia tego obowiązku, jeżeli protokół taki został sporządzony.

§ 2. Organ celny może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy
będących towarami zajętymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznościach
faktycznych, jeżeli ponadto sąd jest właściwy dla każdej sprawy.

Art. 6103.
Uczestnikowi zamieszkałemu za granicą, który w postępowaniu w sprawach celnych nie
ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, ani nie wskazał w
Polsce pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia się w
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. W razie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszkałego w Polsce, który nie może być pełnomocnikiem procesowym, jego
ustanowienie uważa się za wskazanie pełnomocnika do doręczeń.

Art. 6104.
Wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu.

Art. 6105.
Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest obowiązany właściwy organ celny.
Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów prawa celnego.]

<Rozdział 2a.
Przepadek rzeczy

Oddział 1.
Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego

Art. 6101.
§ 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach o przepadek rzeczy będących

towarami, które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub

zatrzymania rzeczy będących towarami przez organ celny.
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Art. 6102.
§ 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek organu celnego. Do wniosku dołącza się

protokół z pouczenia o obowiązku wskazania w Polsce pełnomocnika do doręczeń
oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku, jeżeli protokół taki został
sporządzony.

§ 2. Organ celny może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy
będących towarami zajętymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznościach
faktycznych, jeżeli ponadto sąd jest właściwy dla każdej sprawy.

Art. 6103.
Uczestnikowi zamieszkałemu za granicą, który w postępowaniu w sprawach celnych nie
ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, ani nie
wskazał w Polsce pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla niego pisma sądowe
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. W razie ustanowienia
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, który nie może być
pełnomocnikiem procesowym, jego ustanowienie uważa się za wskazanie pełnomocnika
do doręczeń.

Art. 6104.
Wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu.

Art. 6105.
Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest obowiązany właściwy organ celny.
Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów prawa
celnego.

Oddział 2.
Przepadek pojazdów

Art. 6106.
§ 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach o przepadek pojazdów, które

na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym podlegają przepadkowi na
rzecz powiatu.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd dla miejsca, z którego
usunięto pojazd.

§ 3. Sprawy, o których mowa w § 1, są rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym,
chyba że sąd postanowi inaczej.

Art. 6107 .
§ 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek starosty.
§ 2. Starosta może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku pojazdów

usuniętych w tych samych okolicznościach faktycznych, jeżeli ponadto sąd jest
właściwy dla każdej sprawy.>
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USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

W ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

[Art. 174.
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, rozciągnąć stosowanie w całości lub w
części przepisów działu II rozdziału 6 w zakresie przechowywania, oszacowania i sprzedaży
zajętych ruchomości na określone ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa na
podstawie przepisów o likwidacji mienia, o przepadku mienia, z tytułu spadków lub z innych
tytułów albo gdy Skarb Państwa na podstawie szczególnych przepisów jest upoważniony do
sprzedaży cudzej ruchomości. Rozporządzenie to w szczególności określi przypadki, w których
może nastąpić nieodpłatne przekazanie ruchomości lub ich niszczenie, a także sposób
rozliczania wydatków związanych z przechowywaniem lub sprzedażą ruchomości
niestanowiących własności Skarbu Państwa.]

<Art. 174.
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, rozciągnąć stosowanie w całości lub
w części przepisów działu II rozdziału 6 w zakresie przechowywania, oszacowania
i sprzedaży zajętych ruchomości na określone ruchomości, które stały się własnością
Skarbu Państwa albo powiatu na podstawie przepisów o likwidacji mienia, o przepadku
mienia, z tytułu spadków lub z innych tytułów albo gdy Skarb Państwa na podstawie
szczególnych przepisów jest upoważniony do sprzedaży cudzej ruchomości.
Rozporządzenie to w szczególności określi przypadki, w których może nastąpić
nieodpłatne przekazanie ruchomości przez Skarb Państwa albo powiat lub ich
niszczenie, a także sposób rozliczania wydatków związanych z przechowywaniem lub
sprzedażą ruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa.>

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

275)

Art. 85.
§ 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał,

urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub
czyni niewidocznymi,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak

turystyczny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek

zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego.



- 23 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<Art. 85a.
§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega

karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie

tej czynności.>

Art. 86.
[§ 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w

ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.]

<§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie
zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,

podlega karze grzywny.>
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu

alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd
można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 87.
§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

[§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w §
1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.]
<§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny
pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.>
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia

pojazdów.

[Art. 88.
Kto na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania prowadzi pojazd bez wymaganych
przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia,

podlega karze grzywny.]
<Art. 88.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez
wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami
oświetlenia,

podlega karze grzywny.>
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[Art. 90.
Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania,

podlega karze grzywny albo karze nagany.]
<Art. 90.

Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie
ruchu,

podlega karze grzywny albo karze nagany.>

[Art. 94.
§ 1. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia,

podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku

dopuszczenia pojazdu do ruchu.]
<Art. 94.

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi
pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do
ruchu.>

[Art. 95.
Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.]
<Art. 95.

Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie
mając przy sobie wymaganych dokumentów,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.>

Art. 96.
[§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:

1) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania
osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym
należyte prowadzenie pojazdu,

2) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę niemającą
wymaganych uprawnień,

3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania
osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka,

4) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych
dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
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5) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomimo że pojazd nie jest
należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie
nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,

6) dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem,

podlega karze grzywny.]
<§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze

publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub

psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub

podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających

dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w

wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do
spełnienia swego przeznaczenia,

6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem,

podlega karze grzywny.>
§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie

do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych
uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego
czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono - kierownik jednostki dysponującej
pojazdem.

[Art. 97.
Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na
drogach publicznych,

podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.]
<Art. 97.

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który
wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) lub przepisom
wydanym na jej podstawie,

podlega karze grzywny do 3 000 złotych albo karze nagany.>

[Art. 98.
Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, nie zachowuje należytej ostrożności, czym
zagraża bezpieczeństwu innych osób, lub nie stosuje się do przepisów regulujących
korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów,

podlega karze grzywny albo karze nagany.]



- 26 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<Art. 98.
Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie
zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby,

podlega karze grzywny albo karze nagany.>

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,

poz. 115, z późn. zm.)

Art. 8.
[1. Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w

osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do
obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi,
autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi.]

<1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do
żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg
są drogami wewnętrznymi.>

1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona
zlokalizowana.

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych
oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a
w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest
zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.

4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie
urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych
połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.

zm.)

Art. 178a.
§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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[§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony
w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.]

<§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny
pojazd niż określony w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.>

§ 3. (uchylony).
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2
popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił
się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

[Art. 179.
Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny
pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na
drodze publicznej przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem
środka odurzającego lub osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.]
<Art. 179.

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo
inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo
innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez
osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego
lub osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.>

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 400k.
1. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy należy

odpowiednio:
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1) opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Funduszu i planów
działalności wojewódzkich funduszy, których częściami są plany finansowe;

2) opracowywanie projektów rocznych planów finansowych;
3) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Narodowego

Funduszu i wojewódzkich funduszy;
4) gospodarowanie środkami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z

zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy;

5) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

7) składanie Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu i radom nadzorczym
wojewódzkich funduszy sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy.

2. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także:
1) opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i

wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz
ministra właściwego do spraw gospodarki co do zawartych w nich ustaleń;

2) opracowywanie projektów planów finansowych w układzie zadaniowym;
3) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

kwartalnych informacji o podmiotach wpłacających opłaty, o których mowa w art.
12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn.
zm.), z podaniem nazwy, oznaczenia siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i
adresu tych podmiotów oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w
terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje;

4) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska
zbiorczej informacji o:

a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art.
14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji,

[b) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
które zostały przyjęte do stacji demontażu,

c) masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi w stacjach demontażu oraz
przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do
ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z
pojazdów wycofanych z eksploatacji,]

<b) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów
wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do stacji demontażu,

c) masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz
przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych
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do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z
pojazdów wycofanych z eksploatacji,>

[d) masie odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
poddanych rozdrabnianiu oraz masie wydzielonych odpadów przekazanych do
odzysku i recyklingu,]

e) uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i recyklingu,
f) stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie,
g) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych

pojazdów wycofanych z eksploatacji<,>
<h) powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów

wycofanych z eksploatacji >
- w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy;

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska
zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w
art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666), oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80
ust. 1-9 tej ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok
kalendarzowy.

3. Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy należy także:
1) opracowywanie projektów strategii działania wojewódzkich funduszy;
2) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

kwartalnych informacji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o których mowa w
art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i adresu tych
przedsiębiorców oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie
do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje.

4. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Narodowego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, są upoważnione
dwie osoby, działające łącznie, spośród:

1) pozostałych członków Zarządu Narodowego Funduszu;
2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu,

działających w granicach ich umocowania.
5. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych

wojewódzkich funduszy, oprócz prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, są
upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród:

1) pozostałych członków zarządów wojewódzkich funduszy;
2) pełnomocników powołanych przez prezesów zarządów wojewódzkich funduszy,

działających w granicach ich umocowania.
6. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, czynności prawnej w zakresie praw

i obowiązków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez zachowania trybu
określonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie powoduje nieważności tej czynności prawnej w
stosunku do osób trzecich.
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7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia informacji,
określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania i wzory informacji, o których
mowa w ust. 2 pkt 3-5 i ust. 3 pkt 2.

Art. 401c.
1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212.

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania
budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód
podziemnych.

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i
likwidacji zakładów górniczych.

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów

wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury

śródlądowych dróg wodnych.
5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz
budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączaniu tych źródeł
lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej
kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane:

1) ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane;
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych;
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych;
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.

7. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem
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biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję
ich wykorzystania.

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym
prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego
Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących
monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem;

2) finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) finansowanie działań w zakresie:
a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów

opakowaniowych,
c) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
d) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
e) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

2) finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na
finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie
selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z opon;

3) finansowanie:
a) zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na

edukację ekologiczną w tym zakresie,
b) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego

zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych;
4) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
5) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów

wycofanych z eksploatacji,
c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

6) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z
eksploatacji;

<6a) dofinansowanie powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z
eksploatacji, nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.);>
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7) dofinansowanie działań w zakresie:
a) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu,
b) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania,
c) rozwoju nowych technologii recyklingu,
d) zbierania,
e) unieszkodliwiania

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) dofinansowanie działań w zakresie:

a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,

b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów,

c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b.
10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o

których mowa w ust. 1-9, są zobowiązaniami wieloletnimi.
11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9 mogą być zmniejszane za zgodą ministra

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw
środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie Unii
Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9 z przychodów Narodowego
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z

późn. zm.)

[Art. 4a.
1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do

marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 1,
art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 29, art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1 i ust. 5.

2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 13 ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 1 i
ust. 4, art. 24 ust. 2 pkt 1, art. 26 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 49 ust. 2 i 4, art. 37 ust. 6, art.
53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, są zadaniami z zakresu administracji
rządowej.
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<Art. 4a.
1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku

do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w ustawie, z wyjątkiem
kar pieniężnych.

2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ustawie, z wyjątkiem spraw, o
których mowa w rozdziale 3, oraz spraw, o których mowa w art. 16b, są zadaniami z
zakresu administracji rządowej.>


