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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Polityki 
Społecznej i Rodziny wnosi projekt ustawy: 

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy -
Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw. 

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został 

upoważniony poseł Sławomir Piechota. 

Łączę wyrazy szacunku, 

Przewodniczący Komisji 

(-) Sławomir Jan Piechota 



PROJEKT 

USTAWA 

z dnia ............ .2014 r. 

o zmianie ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw 

Art. l W ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) wart. 6 

ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. l, wydane na 

podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego 

jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.". 

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 

Aktualny stan prawny i potrzeba uchwalenia ustawy 

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486), 

ograniczając znacznie krąg osób uprawnionych do karty parkingowej, wprowadziła nową 

podstawę materialnoprawną do ich uzyskania przez osoby niepełnosprawne. 

Wymóg legitymowania się orzeczeniem zawierającym wskazanie w brzmieniu 

wprowadzonym ww. ustawą przez osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 

część osób o znacznym stopniu niepełnosprawności powoduje konieczność ponownego 

rozpatrzenia wielu wniosków o wydanie nowego orzeczenia, składanych przez osoby 

ubiegające się o karty parkingowe, a legitymujące się ważnym orzeczeniem 

o niepełnosprawności. 

Ilość składanych wniosków przekracza możliwości ich szybkiego rozpatrzenia 

przez powiatowe zespoły orzekające - a wnioski te muszą zostać rozpatrzone również 

w sytuacji, gdy mając na względzie obiektywne przesłanki osoba składająca wniosek nie 

spełnia warunku określonego w ustawie. Uprawdopodabnia to sytuację, w której wiele 

wniosków o wydanie nowego orzeczenia nie zostanie rozpatrzonych do dnia 30 listopada br., 

w szczególności uwzględniwszy dwuinstancyjność postępowania orzeczniczego. W praktyce 

krótki okres wymiany kart parkingowych, trwający od dnia l lipca br. do dnia 30 listopada 

br., nie gwarantuje wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie 

dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej. 

Cel i istota projektowanej regulacji 

Celem ustawy jest zapewnienie tym osobom niepełnosprawnym, które spełniają 

kryteria określone w ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) 

nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych. Proponowana zmiana polega na 
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wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2015 r. okresu ważności kart parkingowych wydanych na 

podstawie przepisów obowiązujących przed dniem l lipca 2014 r. 

Przewidywane skutki finansowe 

Ustawa jest neutralna dla finansów publicznych. 

Zgodność projektowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 

wnioskodawców: poseł Sławomir Piechota) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 
2012 r. poz. 32, ze zm.) sporządza się następującą opinię: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 23 

października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, ze zmianami). 

Zmiana polega na przedłużeniu - nie później niż do dnia 30 czerwca 
2015 r. - ważności kart parkingowych przysługujących osobom 
niepełnosprawnym, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów. 

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

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
ustawy 

Materia, której dotyczy projekt ustawy, jest w pewnym zakresie objęta 
zaleceniem Rady 98/376/WE z dnia 4 czerwca 1998 r. dotyczącym karty 
parkingowej dla osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. UE L 167 z 12.6.1998, 
str. 25), którego podstawowym celem jest przyznanie przez państwa 
członkowskie kart parkingowych dla osób, których inwalidztwo prowadzi 
do ograniczeń w poruszaniu się. 



3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

Zalecenie Rady 98/376/WE zostało już zrealizowane wart. 8 ustawy 
- Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych wydanych 
na jego podstawie. Propozycje zawarte w projekcie ustawy należy uznać za 
niesprzeczne z przywołanym zaleceniem Rady. 

4. Konkluzja 
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy -

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw nie jest sprzeczny 
z prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

d~~ 
Lech Czapla 
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Opinia prawna 

Pan Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia, czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o 
zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Sławomir Piechota) jest projektem 

ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a 
regulaminu Sejmu 

Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 23 
października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, ze zmianami). Zmiana polega na 
przedłużeniu- nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. -ważności kart 
parkingowych przysługujących osobom niepełnosprawnym, wydanych na 
podstawie dotychczasowych przepisów. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie 
prawa Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw nie jest projektem ustawy 
wykonujacej prawo UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu. 

sze~:r:;:;::& 
\:fch Czapla 


