
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

7 listopada 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej

tekstu następującą poprawkę:

- w art. 1:

a) w lit a, pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.",

b) w lit b, w ust. 3 po wyrazie "zafałszowania" dodaje się wyrazy "albo wskazywać na

brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie

ustawy – Prawo o ruchu drogowym i uchwalił do niej jedną poprawkę.

W ocenie Senatu, zawarta w uchwalonej przez Sejm ustawie, nowa przesłanka

nadania cechy identyfikacyjnej pojazdowi zabytkowemu została określona zbyt szeroko.

Przesłanka ta obejmuje wszystkie przypadki nieposiadania przez pojazd zabytkowy cechy

identyfikacyjnej. Tymczasem, obowiązujący art. 66a ust. 2 pkt 2 - 6 ustawy obejmuje już

swoim zakresem sytuacje, w których każdy pojazd, a więc i pojazd zabytkowy, z różnych

względów, nie posiada cechy wcześniej umieszczonej w pojeździe.

Wobec powyższego Senat uznał za zasadne wprowadzenie poprawki ograniczającej

przesłankę nadania cechy identyfikacyjnej pojazdowi zabytkowemu do przypadków,

w których taka cecha nie była oryginalnie umieszczana przez producenta. Przyjęcie takiego

stanowiska uzasadnia także, zdaniem Senatu, rezygnację ze wskazania, że pojazd powinien

mieć ustalone prawo własności.

W przedstawionej poprawce Senat dookreśla ponadto przedmiot opinii

rzeczoznawcy samochodowego, mającej potwierdzać konieczność nadania cechy

identyfikacyjnej pojazdowi zabytkowemu. Senat zauważa, że art. 66a ust. 3, w brzmieniu

nadanym nowelizacją, wskazując na konieczność wydania opinii w przypadku okoliczności,

o których mowa w ust. 2 pkt 7, nie formułuje na nowo adekwatnego przedmiotu opinii.

Zgodnie z poprawką Senatu opinia rzeczoznawcy powinna wskazywać na brak oryginalnie

umieszczonej cechy identyfikacyjnej.


