
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

 1) w art. 1 w pkt 2, w pkt 22:

a) w lit. b skreśla się wyrazy "(Dz. U. L 74 z 20.3.1992, str. 1–9)",

b) w lit. d wyraz "ustanawiające" zastępuje się wyrazem "ustanawiającego",

c) w lit. h skreśla się wyrazy "Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do

transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85

i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.

U. L 102 z 11.4.2006, str. 1–14)",

d) w lit. m skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.)",

e) w lit. o skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)";

 2) w art. 1 w pkt 4, w art. 16a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedsiębiorcy albo osoby fizycznej, którzy posiadali licencję i zaprzestali

wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozu drogowego.";

 3) w art. 1 w pkt 6, w art. 39e w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "od dnia" zastępuje się wyrazami

"po dniu";
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 4) w art. 1 w pkt 6, w art. 39e w ust. 2 w pkt 3 w lit. c wyrazy "numer ewidencyjny

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zwany dalej

"numerem PESEL"" zastępuje się wyrazami "numer PESEL";

 5) w art. 1 w pkt 6, w art. 39e w ust. 2 w pkt 3 w lit g wyrazy "modułów szkolenia"

zastępuje się wyrazami "cyklów zajęć";

 6) w art. 1 w pkt 6, w art. 39e w ust. 4 skreśla się użyty po raz drugi wyraz "oraz";

 7) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w ust. 1c w pkt 2 wyrazy "przewozów drogowych" zastępuje

się wyrazami "przewozu drogowego";

 8) w art. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) w art. 56 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje pkt 4

w brzmieniu:

"4) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie

drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr …, poz. …).";";

 9) w art. 1 w pkt 15, w art. 92a w ust. 2 skreśla się wyrazy "- w odniesieniu do kontroli

drogowej";

 10) w art. 1 w pkt 15, w art. 92a w ust. 3 w pkt 1–4 wyrazy "do dnia" zastępuje się wyrazami

"przed dniem";

 11) w art. 1 w pkt 15, w art. 92a w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "średnio 10" zastąpić wyrazami

"średnio do 10";

 12) w art. 1 w pkt 15, w art. 92a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wyczerpuje

jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą

fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej.";
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 13) w art. 1 w pkt 16, w art. 92b w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz "wypoczynku" zastępuje

się wyrazem "odpoczynku";

 14) w art. 1 w pkt 16, w art. 92b w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyraz "zmieniające" zastępuje się

wyrazem "zmieniającego";

 15) w art. 1 w pkt 16, w art. 92b w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy "w prawie" zastępuje się

wyrazami "w sprawie";

 16) w art. 4:

a) po pkt 2 pkt dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 73 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Rejestracji pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych,

personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców

kontraktowych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na

podstawie umów międzynarodowych, na wniosek władz wojskowych tych sił

zbrojnych, dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu tych

osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2b. Rejestracji pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów

międzynarodowych, dokonuje właściwy organ Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej. Organ ten wydaje dowód rejestracyjny

i zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla

danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są

wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na

pojeździe.";",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,

w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu

rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych
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przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów

międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także jednostki

organizacyjne właściwe w tych sprawach.";

 3b) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1,

wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach

rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych

i pojazdów. o których mowa w art. 73 ust. 2a, 2b i 4.";";

 17) w art. 4 w pkt 4 w lit. a wyrazy "tiret pierwszy" zastępuje się wyrazami "część wspólna";

 18) w art. 6 w pkt 1, w pkt 6a wyrazy "definicje pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje

się wyłącznie dla celów ustalania czasu pracy" zastępuje się wyrazami "definicję pory

nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy";

 19) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466) wprowadza

się następujące zmiany:

1) w art. 5 w pkt 12 uchyla się lit. a–c;

2) w art. 11 uchyla się pkt 1.";

 20) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(Dz. U. Nr …, poz. …) w art. 117 uchyla się pkt 4 i 5.";

 21) w art. 8 wyraz "skreśla" zastępuje się wyrazem "uchyla";

 22) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

stosuje się w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub

warunków przewozu drogowego, wszczętych i nie zakończonych decyzją
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ostateczną przed dniem jej wejścia w życie.";

 23) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 1 w lp. 4 wyrazy "przepisów o czasie

prowadzenia pojazdu obowiązujących przerw i odpoczynków" zastępuje się wyrazami

"przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku";

 24) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 1 skreśla się lp. 5;

 25) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 1 w lp. 14.1 wyrazy "zostały niedozwolone

urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie" zastępuje się

wyrazami "zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe

funkcjonowanie urządzenia rejestrującego";

 26) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 1 w lp. 14.16 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju

rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę";

 27) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 1 w lp. 15 wyrazy "Za wykonanie" zastępuje się

wyrazem "Wykonanie";

 28) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 2:

a) w lp. 4 wyrazy "kierowcy lub konwojenta" zastępuje się wyrazami "osoby

obsługującej lub opiekuna zwierząt",

b) w lp. 5 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt",

c) w lp. 6 wyrazy kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż

zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń bez  sporządzenia

dziennika podróży",

d) w lp. 7 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż

zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń z nieprawidłowo

sporządzonym dziennikiem podróży",
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e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Nieuzyskanie wymaganego w przewozie drogowym
świadectwa zdrowia zwierząt lub dokumentów określonych
w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22
grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas
transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie
(WE) nr 1255/97

500

f) w lp. 9 wyrazy "zwierząt lub naruszenia zasad postoju" zastępuje się wyrazami

"danego gatunku zwierząt",

g) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Dopuszczenie do przewozu zwierząt pojazdem
nieprzystosowanym do przewozu danego gatunku zwierząt

1.000

 29) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 3 po lp. 1.6 dodaje się lp. 1.7 w brzmieniu:

1.7. Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości
przewiezionych rzeczy

8.000

 30) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 3 w lp. 3.7 wyraz "nieposiadającego" zastępuje

się wyrazem "nieposiadającemu";

 31) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 3 w lp. 3.9 wyraz "Umieszczania" zastępuje się

wyrazem "Umieszczanie";

 32) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 3 w lp. 6.2.1 po wyrazie "wskazań" skreśla się

wyraz "urządzenia";

 33) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 3 w lp. 6.3.6 wyrazy "Okazana wykresówka nie

zawiera przepisowych wpisów:" zastępuje się wyrazami "Brak w okazanej wykresówce

przepisowych wpisów:";
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 34) w załączniku do ustawy, w załączniku nr 3 w lp. 6.3.7 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty

kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia

pojazdu – za każdy dzień".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu dnia 18

sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych

ustaw, postanowił wprowadzić do niej 34 poprawki.

Przyjmując poprawkę nr 8 Senat postanowił w sposób jednoznaczny wskazać, że

inspektor Inspekcji Transportu Drogowego jest uprawniony do nakładania kar pieniężnych

zgodnie z przepisami ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Poprawka nr 12 zapewnia precyzję przepisowi, na podstawie którego osoba fizyczna

nie poniesie za ten sam czyn odpowiedzialności karnej i administracyjnej. Zgodnie z art. 92a

ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne

czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu

drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10.000 złotych za każde

naruszenie. W myśl ust. 2 w art. 92a, jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o których

mowa w ust. 1, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu

będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy niniejszej ustawy. Art. 92a ust. 2 miał

zapobiec sytuacji, w której osoba fizyczna, wbrew zasadzie ne bis in idem, odpowiadałaby

dwukrotnie za ten sam czyn – ponosiłaby bowiem odpowiedzialność karną (kara grzywny) i

administracyjną (kara pieniężna). Redakcja art. 92a w wersji przyjętej przez Sejm, może

jednak nie spełnić takiego założenia, bowiem podstawy prawne do zastosowania obydwu

reżimów odpowiedzialności znajdują się w ustawie o transporcie drogowym (art. 92 i art.

92a).

W poprawce nr 16 Senat określił zasady rejestrowania pojazdów należących do

członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich

wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulacja taka jest niezbędna ze względu na ciążące na Polsce zobowiązania wynikające z

umów międzynarodowych.

Poprawka nr 19 modyfikuje przepis uchylający normy zawarte w ustawie –Prawo o

ruchu drogowym, które wchodząc w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zniweczyłyby zmiany

przyjęte w opiniowanej ustawie. Korekta Senatu uwzględnia okoliczność, że niektóre

przepisy wprowadzone w życie uchylaną jednostką redakcyjną już obowiązują.
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Poprawka nr 20 zmierza do zapobieżenia sytuacji, w której z dniem 1 stycznia

2012 r. wejdą w życie przepisy wzajemnie się wykluczające. W art. 117 pkt 4 i 5 ustawy z

dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych zaproponowano zmiany w art.

92 ustawy o transporcie drogowym oraz w załączniku do tej ustawy. Ponieważ nowela będąca

przedmiotem prac Senatu zmienia art. 92 ustawy o transporcie drogowym oraz zastępuje jej

dotychczasowy załącznik trzema nowymi, konieczne było zapobieżenie sytuacji, w której z

dniem 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie przepisy zawierające opisaną sprzeczność.

Uchwalając poprawkę nr 22 Senat postanowił zapewnić należytą precyzję przepisowi

określającemu zasady stosowania nowego prawa do spraw wszczętych pod rządami prawa

dotychczasowego.

Poprawka nr 24 usuwa z załącznika do ustawy przepis stanowiący powtórzenie

normy zawartej w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Poprawki nr 28 i 29 zapewniają przepisom zawartym w załączniku nr 2 oraz 3 do

ustawy zgodność z postanowieniami prawa wspólnotowego - rozporządzeniem Rady (WE) nr

1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i

związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz

rozporządzenie (WE) nr 1255/97, a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące

warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady

96/26/WE.

Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny, zmierzają do zapewnienia ustawie

spójności terminologicznej oraz dostosowują ją do postanowień innych aktów prawnych.


