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SPRAWOZDANIE
KOMISJI INFRASTRUKTURY

ORAZ
KOMISJI SAMORZADU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALI\EJ

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogo\yym (druk nr 2924).

Marszałek Sejmu' zgodnie z art.37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejnru _ po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 7 kwietnlaf010 r. povtyŻszv projekt
ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Tery.torialnego i Polityki
Regionalnej do pierwsze go czytania.

Komisje: Infrastruktury otaz Samorządu Tery.torialnego i Polityki Regionalnej po
przeprowadzeniu pierwszego czytanta oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawlr na
posiedzeniach w dniach 29 kwietnia i 15 grudnta20l0 r.

wnoSZą:

Wysok i S e j m uclrwalic raczyzat'ączonyprojektustawy.

Warszawa, dnia 15 grudnia2010 r.
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                     2010 r. 

 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 
125 poz. 874, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 2, przeprowadza egza-
min w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

2b. W komisjach egzaminacyjnych nie mogą uczestniczyć osoby wykonu-
jące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób 
taksówką.”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) miasto stołeczne Warszawę.”; 

2) w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,”; 

3) w art. 18 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczo-
nym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą. 

4b. Dopuszcza się przewóz okazjonalny osób pojazdami zabytkowymi niespeł-
niającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a.”; 

4) w art. 92a w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w 
brzmieniu: 

„4) polegające na wykonywaniu przewozu okazjonalnego samochodem niespeł-
niającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z za-
strzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b”; 

5) w załączniku do ustawy, w tabeli po lp. 2.9 dodaje się lp. 2.10 w brzmieniu:  
                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 

1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 
2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 
246 i Nr 164, poz. 1107. 
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„2.10. Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniają-
cym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z za-
strzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b 

15.000”. 

 

Art. 2. 

Przedsiębiorcy wykonujący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność 
gospodarczą w zakresie okazjonalnego przewozu osób pojazdem samochodowym 
mogą ją wykonywać, na dotychczasowych zasadach przez okres roku od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 3. 

Ograniczenie liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji, o których mowa w 
art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, przez okres roku od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, nie dotyczy przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz 
okazjonalny osób wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz osób 
wykonujących osobiście przewóz okazjonalny osób na podstawie wypisów z tych 
licencji. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 






