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projekt 
 

USTAWA 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) 
 
 
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700 i 991) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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, a także działalność 

właściwych organów i podmiotów w tym zakresie; 
3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami; 
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego; 
5) zasady odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów ruchu 

drogowego w zakresie: 
a) ujawnionego przy użyciu stacjonarnego urządzenia rejestrującego: 

– niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem 
drogowym, lub 

– niestosowania się do sygnałów świetlnych, 
b) przejazdów pojazdów nienormatywnych, 
c) wprowadzenia do obrotu pojazdu lub przedmiotu wyposażenia lub części bez 

wymaganych dokumentów.”; 
 

2) w art. 2 pkt 59 otrzymuje brzmienie: 
„59) urządzenie rejestrujące – urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik 
utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego;”; 
 

3) w art. 10 po ust. 10a dodaje się ust. 10b w brzmieniu: 
„Art. 10b. Koszty zmiany organizacji ruchu w związku z oznakowaniem urządzeń 
rejestrujących stosownie do wymagań określonych w art. 131d ponosi podmiot, który je 
zainstalował.”; 

4) w art. 20: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym 
wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”. 

b) uchyla się ust. 1a; 
 

5) w art. 80b: 
a) w ust.1: 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 24 
sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym. 



2 
 

„5) dane zawierające imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres zamieszkania 
(siedziby), numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 
Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny REGON o: 
a) właścicielu pojazdu, o którym w art. 73 ust. 1, ust. 2a albo ust. 4, 
b) zakładzie lub wydzielonej jednostce organizacyjnej, o których mowa w art. 73 ust. 

2 ustawy, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa wielozakładowego lub innego 
podmiotu, 

c) posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5, albo 
d) użytkowniku pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu, o rejestrację 

którego wnioskuje leasingodawca (właściciel pojazdu),”, 
 

– dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) informacje o nałożonych karach administracyjnych za naruszenia, o których 
mowa w art. 140af ust. 1: 
a) datę, czas oraz miejsce ujawnienia naruszenia albo odcinek drogi, na którym 

zostało popełnione naruszenie, 
b) rodzaj naruszenia;”, 

b) w ust. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) wymienione w ust. 1 pkt 5a – Inspekcja Transportu Drogowego;”;  

 

6) w art. 129: 
a) w ust. 2 pkt 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a) używania przenośnych urządzeń rejestrujących;”,  
 

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

„2a. Policjant niezwłocznie zatrzymuje pojazd do kontroli po ujawnieniu przy użyciu 
przenośnego urządzenia rejestrującego naruszenia niestosowania się do ograniczenia 
prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym.”,  

 
c) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie: 

 
„4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 
wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie 
ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do 
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie 
Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia 
policjantów określone w ust. 2 pkt 1-9, 10-14. 
4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży 
Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w 
ust. 2 pkt 1-5, 7-9, 10-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.”, 

d) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: 

„6. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują 
przewóz drogowy w rozumieniu: 

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
- należy również do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. W tym zakresie 
inspektorom przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9, 10-14. 
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7. Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego jest obowiązany ująć, w celu 
niezwłocznego oddania Policji, kierującego pojazdem inngo, niż wymieniony w ust. 6: 

1) w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w 
stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego 
podobnie do alkoholu, 

2) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego 
naruszenia przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych, z zastrzeżeniem ust. 
8, 

3) który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego 
bezpieczeństwa. 

8. Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego wykonuje kontrolę ruchu drogowego z 
użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do pomiaru nacisków 
osi i masy pojazdu w stosunku do kierującego pojazdem innego, niż wymieniony w 
ust. 6.”; 

 

7) art. 129a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 129a. 1. Inspekcja Transportu Drogowego w związku z kontrolą ruchu drogowego 
jest uprawniona do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących. 

2. Inspekcja Transportu Drogowego wykonuje kontrolę ruchu drogowego wobec 
właściciela pojazdu lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5, w 
przypadku ujawnienia i zapisania przez stacjonarne urządzenie rejestrujące 
naruszenia niestosowania się do: 

1) ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, 
2) sygnałów świetlnych.”; 

 
8) w art. 129b: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, 
określonego odpowiednim znakiem drogowym;”, 
b) w ust. 3 uchyla się pkt 3 i 7, 
c) uchyla się ust. 4; 

 
9) po art. 129f dodaje się art. 129fa w brzmieniu: 

„Art. 129fa. 1. Inspekcja Transportu Drogowego w ramach wykonywania kontroli 
ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 129a ujawnia przy 
użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia niestosowania się do: 

1) ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym; 
2) sygnałów świetlnych. 

2. Do naruszeń, o których mowa w ust. 1, ujawnionych przy użyciu stacjonarnego 
urządzenia rejestrującego, do których zastosowano przepisy niniejszej ustawy nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 
2013 r. poz. 482).”; 

 
10) uchyla się art. 129g i art. 129h; 

 
11) w dziale V po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu: 
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„Rozdział 1a 

Zasady używania urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego 
 

Art. 131a. Urządzenia rejestrujące używane do kontroli ruchu drogowego dzielą się na: 
1) stacjonarne; 
2) przenośne. 

Art. 131b. 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego lokalizuje stacjonarne urządzenia 
rejestrujące i instaluje trwale w pasie drogowym drogi publicznej. Do obowiązków 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego należy również bieżąca eksploatacja i 
obsługa stacjonarnych urządzeń rejestrujących, a także ich usuwanie oraz utrzymanie 
zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń. 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane przez Inspekcję Transportu 
Drogowego z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do 
spraw transportu. 
Art. 131c. 1. Lokalizację stacjonarnego urządzenia rejestrującego określa się na okres 40 
miesięcy, uwzględniając: 

1) analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
2) informację o miejscu lokalizacji wymaganą dla projektu organizacji ruchu; 
3) pozytywną opinię: 

a) właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, 
b) właściwej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

- w zakresie zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego. 
2. W przypadku gdy analiza, informacja i opinia, o których mowa w ust. 1, potwierdzają 
zasadność lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego, minister właściwy do 
spraw transportu w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego, wyraża zgodę na lokalizację stacjonarnego urządzenia 
rejestrującego na okres 40 miesięcy. 
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się dokumenty, o których mowa w 
ust. 1, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 131g. 
4. Kolejną zgodę na lokalizację stacjonarnego urządzenia rejestrującego zainstalowanego 
w pasie drogowym drogi publicznej na okres 40 miesięcy uzyskuje się nie później niż 30 
dni przed upływem okresu 40 miesięcy po spełnieniu wymagań, o których mowa w 
ust. 1.  
5. W przypadku nieuzyskania zgody organu, o którym mowa w ust. 2, stacjonarnego 
urządzenia rejestrującego nie instaluje się w planowanej lokalizacji w pasie drogowym 
drogi publicznej, a zainstalowane stacjonarne urządzenie rejestrujące usuwa się z 
dotychczasowej lokalizacji w pasie drogowym drogi publicznej przed upływem okresu, o 
którym mowa w ust. 1. 

 
Art. 131d. 1. Stacjonarne urządzenia rejestrujące ujawniające i zapisujące naruszenia 
niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym 
oznakowuje się odpowiednim znakiem drogowym. 
2. Urządzeń, o których mowa w ust. 1, używa się do pomiaru prędkości w określonej 
lokalizacji drogi publicznej albo na określonym odcinku tej drogi. 
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3. Pomiar prędkości na określonym odcinku drogi przy użyciu stacjonarnych urządzeń 
rejestrujących odbywa się wyłącznie na obszarze zabudowanym. 
 
Art. 131e. Przenośne urządzenie rejestrujące lokalizuje się w pasie drogowym drogi 
publicznej na czas kontroli ruchu drogowego. 

 
Art. 131f. 1. Urządzenia rejestrujące rejestrują dane: 

1) obraz pojazdu, którym zostały naruszone przepisy ruchu drogowego wraz z 
numerem rejestracyjnym pojazdu; 

2) datę, czas oraz określenie miejsca ujawnienia naruszenia; albo odcinka drogi, na 
którym zostało popełnione naruszenie; 

3) prędkość z jaką poruszał się pojazd albo średnią prędkość z jaką poruszał się 
pojazd na określonym odcinku drogi, na którym zostało popełnione naruszenie; 

4) prędkość dopuszczalną w miejscu ujawnienia naruszenia albo prędkość 
dopuszczalną dla określonego odcinka drogi, na którym zostało popełnione 
naruszenie; 

5) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego. 
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, rejestruje się tylko w przypadku naruszenia 
polegającego na niestosowaniu się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub 
znakiem drogowym, 
3. Dane, o których mowa w ust. 1, zarejestrowane przez: 
1) stacjonarne urządzenia rejestrujące  przetwarza Inspekcja Transportu Drogowego; 
2) przenośne urządzenia rejestrujące  przetwarza Policja.  

 
Art. 131g. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i 
miejsca zaistniałych wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i właściwej organizacji kontroli ruchu 
drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych urządzeń 
rejestrujących: 
a) stacjonarnych, 
b)  przenośnych; 

2) tryb i sposób udzielania zgody na lokalizację stacjonarnego urządzenia 
rejestrującego w tym kryteria dla sporządzenia analizy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, informacji o miejscu lokalizacji oraz opinii, o których mowa 
w art. 131c ust. 1;  

3) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.”; 
 

12) art. 134a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 134a. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 129 ust. 6 i 8, uprawnienia  
i obowiązki policjantów oraz organów Policji określone w art. 132 ust. 1-3, 5 i 6 oraz 
w art. 133 wykonują również odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu 
Drogowego.”; 

 
13) w dziale V dodaje  się rozdział 5 w brzmieniu: 
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„Rozdział 5 
Kary pieniężne za naruszenia ujawnione przy użyciu stacjonarnego urządzenia 

rejestrującego 
 

Art. 140af. 1. Za naruszenie niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego 
ustawą lub znakiem drogowym, lub niestosowania się do sygnałów świetlnych, 
ujawnione przy użyciu stacjonarnego urządzenia rejestrującego nakłada się karę 
pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. 
2. W przypadku naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego 
ustawą lub znakiem drogowym, wartość przekroczenia prędkości dopuszczalnej ustala się 
z uwzględnieniem możliwości błędu 10 km/h wobec wartości prędkości zmierzonej w 
miejscu pomiaru.  
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na właściciela pojazdu lub inny 
podmiot, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 5, przy użyciu którego dokonano 
naruszenia. 

 
Art. 140ag. 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego ustala właściciela pojazdu, 
którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego, lub inny podmiot, o którym 
mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5, w oparciu o dane i informacje z Centralnej Ewidencji 
Pojazdów udostępnianych za pomocą bezpiecznej teletransmisji, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby prowadzonego 
postępowania administracyjnego w sprawach o nałożenie kary pieniężnej jest zwolniony 
z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 
3. W przypadku braku możliwości zapewnienia przez ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej dostępu Głównego Inspektora Transportu Drogowego do danych 
i informacji, o których mowa w ust. 1, za pomocą bezpiecznej teletransmisji, minister ten 
zapewni możliwość wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, w oparciu o 
elektroniczny dostęp do tych danych i informacji za pomocą środków innych niż z 
wykorzystaniem bezpiecznej teletransmisji. 
4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może określić w drodze 
rozporządzenia tryb oraz warunki techniczne korzystania przez Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego z danych i informacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w 
szczególności konieczność ochrony zarejestrowanych danych i informacji przed 
nieuprawnioną ingerencją oraz ujawnieniem. 

 
Art. 140ah. 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, po ujawnieniu naruszenia 
niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, 
lub niestosowania się do sygnałów świetlnych, i ustaleniu właściciela pojazdu lub innego 
podmiotu, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5, wszczyna z urzędu postępowanie 
administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 140af.  
2. W ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, oprócz danych wymienionych w 
art. 131f ust. 1, są gromadzone dane:  

1) imię i nazwisko właściciela lub podmiotu, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 
5; 

2) numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy; 
3) rodzaj naruszenia. 
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3. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 131f ust. 1, udostępnia się uprawnionym 
podmiotom: 

1) na wniosek; 
2) w wersji pierwotnej utrwalonej przez stacjonarne urządzenia rejestrujące. 

4. Wniosek zawiera:  
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego adres; 
2) uzasadnienie wniosku; 
3) wskazanie żądanych danych i sposobu ich udostępniania; 
4) wskazanie okresu, za który dane mają być udostępniane; 
5) podpis własnoręczny albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), 
albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w 
ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, wnioskodawcy. 

 
Art. 140ai. 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia właściciela pojazdu 
albo inny podmiot, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5, o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawach o nałożenie kary pieniężnej.  
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  

1) zebrany w sprawie materiał dowodowy w tym: 
a) dane z urządzenia rejestrującego, o których mowa w art. 131f ust. 1 i 2, 
b) dane o właścicielu pojazdu lub o podmiocie, o którym mowa w art. 80b ust. 1 

pkt 5, uzyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów; 
2) pouczenie o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy w tym o możliwości 

wskazania osoby, która była właścicielem albo innym podmiotem, o którym 
mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 w chwili ujawnienia naruszenia przepisów ruchu 
drogowego. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, udostępnia się w wersji pierwotnej 
utrwalonej przez urządzenie rejestrujące. 

4. Właściciel pojazdu albo inny podmiot, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5, ma 
prawo do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w zakresie, o 
którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia pod 
rygorem wydania decyzji w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.  
 
Art. 140aj. Postępowania administracyjnego nie wszczyna się:  

1) gdy zarejestrowany obraz naruszenia nie zawiera danych niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o nałożenie kary 
pieniężnej, w tym w szczególności zarejestrowany numer rejestracyjny pojazdu 
jest nieczytelny albo niekompletny w stopniu uniemożliwiającym identyfikację 
pojazdu; 

2) gdy ustalenie właściciela pojazdu albo innego podmiotu, o którym mowa w art. 
80b ust. 1 pkt 5, na podstawie zarejestrowanych danych jest niemożliwe. 

 
Art. 140ak. 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, po upływie terminu, o którym 
mowa w art. 140ai ust. 4, wydaje decyzję administracyjną o: 
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1) nałożeniu kary pieniężnej na właściciela pojazdu albo inny podmiot, o którym 
mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5; 

2) umorzeniu postępowania administracyjnego w przypadku: 
a) gdy pojazd został użyty wbrew woli właściciela pojazdu albo innego 

podmiotu, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5, 
b) użycia pojazdu jako pojazdu uprzywilejowanego, 
c) użycia pojazdów przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych 

i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, 
korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub 
konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów 
międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności oraz do innych osób 
korzystających z tych przywilejów lub immunitetów, 

d) wskazania, przez właściciela pojazdu albo inny podmiot, o którym mowa w 
art. 80b ust. 1 pkt 5, na podstawie dowodu przeniesienia własności pojazdu, 
osoby, która była właścicielem albo innym podmiotem, o którym mowa w 
art. 80b ust. 1 pkt 5 w chwili ujawnienia naruszenia przepisów ruchu 
drogowego, 

e) wykazania przez właściciela albo inny podmiot, o którym mowa w art. 80b 
ust. 1 pkt 5, że kierujący pojazdem działał w stanie wyższej konieczności w 
chwili popełnienia naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości 
określonego ustawą lub znakiem drogowym albo niestosowania się do 
sygnału świetlnego.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d, dowód przeniesienia własności pojazdu 
stanowi podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego o nałożenie kary 
pieniężnej wobec nabywcy pojazdu. 
3. Dowód przeniesienia własności pojazdu składa się wraz z oświadczeniem o 
zawiadomieniu starosty w terminie 30 dni o zbyciu tego pojazdu zgodnie 
z art. 78 ust. 2. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.). 
 
Art. 140al. 1. Wysokość kary pieniężnej za naruszenie w zakresie niestosowania się do 
ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym przy uwzględnieniu 
wartości przekroczenia prędkości dopuszczalnej, o której mowa w art. 140af ust. 3 
wynosi: 

1) o 11 km/h do 20 km/h włącznie –   3%, 
2) o 21 km/h do 30 km/h włącznie –   5%, 
3) o 31 km/h do 40 km/h włącznie –   9%, 
4) o 41 km/h do 50 km/h włącznie –  14%, 
5) o 51 km/h i więcej – 20% 

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
2. Wysokość kary obliczoną na podstawie ust. 1 zaokrągla się w dół do pełnych 
dziesiątek złotych. 
3. Wysokość kary, o której mowa w ust. 2 podlega podwojeniu w przypadku naruszeń 
ujawnionych w obszarze zabudowanym. 
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4. Czwarta kara pieniężna i kolejne nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia ujawnienia 
pierwszego naruszenia, o którym mowa w ust. 1, podlegają podwyższeniu o 50%. 
 
Art. 140am. 1. Wysokość kary pieniężnej za naruszenie w zakresie niestosowania się do 
sygnału świetlnego wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 
rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
2. Wysokość kary obliczoną na podstawie ust. 1 zaokrągla się w dół do pełnych 
dziesiątek złotych. 
3. Wysokość kary, o której mowa w ust. 2 podlega podwojeniu w przypadku naruszeń 
ujawnionych w obszarze zabudowanym. 
4. Czwarta kara pieniężna i kolejne nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia ujawnienia 
pierwszego naruszenia, o którym mowa w ust. 1, podlegają podwyższeniu o 50%. 

 
Art. 140an.  Minister właściwy do spraw transportu może ogłosić do końca lutego 
każdego roku w drodze obwieszczenia wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 
140al ust. 1 i art. 140am ust. 1.  

 
Art. 140ao. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140al i 140am, uiszcza się  na 
wskazany w decyzji rachunek bankowy.  
2. Kary pieniężne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w 
przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji.  
3. Obowiązek uiszczenia kar pieniężnych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym kary powinny zostać uiszczone. 

 
Art. 140ap. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140al i 140am, są przekazywane 
na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 
2. Środki z tytułu kar, o których mowa w ust. 1, gromadzone na wyodrębnionym 
rachunku bankowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są przekazywane w 
terminie pierwszych 2 dni roboczych po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na 
rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem na finansowanie: 

1) zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drogach krajowych; 

2) budowy lub przebudowy dróg krajowych. 
 

Art. 140aq. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw 
wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji 
publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne 
przetwarzania przez Inspekcję Transportu Drogowego danych importowanych z urządzeń 
rejestrujących, których mowa w art. 131f ust. 3 pkt 1, uwzględniając dokumentację i 
zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w 
sprawach o nałożenie kary pieniężnej, o których mowa w art. 140al i 140am, oraz 
konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją i 
ujawnieniem.”; 

 
14) w art. 140h w ust. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) opiniowanie zasadności lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 260) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 20b – art. 20d; 

2) art. 20e otrzymuje brzmienie; 
„Art. 20e. Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego w związku 
z wykonywaniem zadań określonych w art. 131b ust. 1 przez Inspekcję Transportu 
Drogowego.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 i 765) w art. 97 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3) stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego a 

sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie 
zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu”. 

 
Art. 4. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1265, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, 
o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 1, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po 
zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, 
z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia 
danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak 
również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy autostrad.”; 

2) w art. 50 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,”, 
 

3) w art. 51 w ust. 6 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) związanych z kontrolą ruchu drogowego w zakresie i na zasadach, o którym mowa w 
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;”, 
 

4) w art. 54 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„11) wykonuje zadania Inspekcji: 
a) dotyczące kontroli ruchu drogowego w zakresie i na zasadach, o których mowa w 
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
b) związane ze stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi,  o których mowa w art. 131b 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; ”; 
 

5) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, są przekazywane 
na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, z 

                                                           

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 567 i 628 
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wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 140ae ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”; 
 

6) w art. 68 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1)  w art. 50 pkt 1 lit. a-j i art. 87 podlegają: 

a)  kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w: 
–  przepisach ustawy, 
–  art. 129 ust. 6-8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym, 
–  ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

aa) właściciela pojazdu albo innego podmiotu, o którym mowa w art. 80b ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
b)  przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy, 
c)  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2,”, 

 
7) w art. 76a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uprawnienia inspektorów Inspekcji określone w ustawie, w art. 129 ust. 6-8 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych przysługują również pracownikom Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1”; 

8) w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 4, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 8, są 
obowiązane przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw transportu, informacje dotyczące 
liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
licencji, zezwoleń i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 
liczby wypisów z tych dokumentów. Informacje te przedstawia się w terminach: 
 1)  do dnia 15 stycznia – według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; 
 2)  do dnia 15 lipca – według stanu na dzień 30 czerwca roku bieżącego.”; 
 
9) w art. 86 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Nadzór nad: 

1) wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez 
organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1; 

2) wydawaniem licencji i zezwoleń – w krajowym transporcie drogowym; 
3) wydawaniem zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy; 
4) wykonywaniem obowiązku informacyjnego określonego w art. 83 ust. 3, przez 

organy, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1 pkt 1 
oraz art. 33 ust. 8 w zakresie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego 

- sprawuje wojewódzki inspektor transportu drogowego.”. 
 
Art. 5. 1. Dla stacjonarnego urządzenia rejestrującego, którego lokalizacja i instalacja w pasie 
drogowym drogi publicznej nastąpiła przed wejściem w życie przepisów niniejszej ustawy, 
zgodę na lokalizację, o której mowa w art. 131c ust. 4 uzyskuje się nie później niż 30 dni 
przed upływem terminu wyznaczonego dotychczasowymi przepisami, po spełnieniu 
wymagań, o których mowa w art. 131c ust. 1. 
4. W przypadku nie uzyskania zgody organu, o którym mowa art. 131c ust. 4 Główny 
Inspektor Transportu Drogowego usuwa zainstalowane stacjonarne urządzenie rejestrujące z 
dotychczasowej lokalizacji w pasie drogowym drogi publicznej przed upływem okresu, o 
którym mowa w art. 131c ust. 1. 
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5. Obudowy urządzeń rejestrujących, niewyposażone w urządzenia rejestrujące, 
zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy są usuwane przez: 

1) Inspekcję Transportu Drogowego – w przypadku dróg krajowych; 
2) właściwego zarządcę drogi na koszt właściciela obudowy – w pozostałych przypadkach  
- w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  
 

Art. 6. 1. Postępowania w sprawach o wykroczenia popełnione w zakresie naruszeń 
niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, lub 
niestosowania się do sygnałów świetlnych, ujawnione przy użyciu urządzenia rejestrującego 
przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących w 
dniu popełnienia wykroczenia, z zastrzeżeniem art. 7 ust.2.  
 
Art. 7.1. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu 
drogowego kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego przy użyciu 
stacjonarnych urządzeń rejestrujących, na dotychczasowych zasadach, przez okres 18 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
2. Postępowania w sprawach o wykroczenia popełnione w zakresie naruszeń niestosowania 
się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, lub niestosowania 
się do sygnałów świetlnych, ujawnione przy użyciu stacjonarnego urządzenia rejestrującego 
popełnione w okresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się według przepisów postępowania 
w sprawach o wykroczenia.  
3. Stacjonarne urządzenia rejestrujące należące do straży gminnych (miejskich) podlegają 
nieodpłatnemu przekazaniu Inspekcji Transportu Drogowego w terminie 18 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. 
4. Przekazanie następuje na podstawie  protokołów zdawczo-odbiorczych, zawierających 
wykaz przekazywanych sprawnych urządzeń i ich wyposażenia ze wskazaniem typu (modelu) 
urządzenia rejestrującego, szczegółowym określeniem miejsca ich instalacji oraz opisem 
infrastruktury technicznej towarzyszącej instalacji, a także wyszczególnieniem wyposażenia 
technicznego niezbędnego do eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń. 
 
Art. 8. 1. Przenośne urządzenia rejestrujące należących do straży gminnych (miejskich) 
podlegają nieodpłatnemu przekazaniu Policji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. 
2. Przekazanie następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, zawierających 
wykaz przekazywanych sprawnych urządzeń i ich wyposażenia ze wskazaniem typu (modelu) 
urządzenia rejestrującego, a także wyszczególnieniem wyposażenia technicznego 
niezbędnego do eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń. 
 
Art. 9. Postępowania egzekucyjne należności pieniężnych powstałych z tytułu grzywien 
nałożonych w drodze mandatu karnego za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji w zakresie naruszeń niestosowania się do ograniczenia prędkości 
określonego ustawą lub znakiem drogowym, lub niestosowania się do sygnałów świetlnych, 
ujawnione przy użyciu urządzenia rejestrującego, wszczęte przed dniem wejścia w życia 
ustawy prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia 
postępowania. 
Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o 
transporcie drogowym, o której mowa w art. 4 zachowują swoją moc do czasu wejścia w 
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życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy, o której mowa 
w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
 
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 
 
1) Aktualny stan prawny: 
a) w zakresie kontroli ruchu drogowego wykonywanej przy użyciu urządzeń 
rejestrujących. 

W polskim porządku prawnym kontrola ruchu drogowego dokonywana przy użyciu 
urządzeń rejestrujących pojawiła się na mocy postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) znowelizowanej ustawą 
z dnia 29 października 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454), wchodzących w życie od dnia 31 grudnia 2010 r. 
oraz od 1 lipca 2011 r.  

Nowe przepisy wprowadziły pojęcie urządzenia rejestrującego (art. 2 pkt 59 
przywołanej ustawy) jako, stacjonarne przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na 
statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania 
obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami i określiły 
organy uprawnione do wykonywania kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń 
rejestrujących.  

Do tych organów, poza Policją (zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 9a przywołanej ustawy), 
należą: Inspekcja Transportu Drogowego oraz straż gminna (miejska). Inspekcja Transportu 
Drogowego na podstawie przepisów art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo o ruchu 
drogowym wykonuje kontrolę ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem, 
który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy 
użyciu przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń 
rejestrujących. Jednocześnie przepisy art. 129g ust. 1 przywołanej ustawy Prawo o ruchu 
drogowym wskazują Inspekcję Transportu Drogowego jako jedyny organ, z zastrzeżeniem art. 
129b ust. 3 pkt 3, uprawniony do ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń 
rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów 
ruchu drogowego przekraczania dopuszczalnej prędkości i niestosowania się do sygnałów 
świetlnych.  

Natomiast straże gminne (miejskie) na podstawie art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy 
Prawo o ruchu drogowym została uprawniona do wykonywania kontroli ruchu drogowego 
wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, przypadku 
ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego oraz przepisami art. 
129b ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym została upoważniona aby w ramach 
kontroli ruchu drogowego używać urządzeń rejestrujących, z tym, że w przypadku używania 
urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może 
znajdować się w ruchu.  

Ponadto, ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 129b ust. 4 określiła, że strażnicy 
gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz 
drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, 
czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego użyciem przenośnych albo zainstalowanych w 
pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, 
uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub 
Komendantem Stołecznym Policji.  
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b) w zakresie instalowania, lokalizowania i oznaczania urządzeń rejestrujących 
umieszczanych w pasie drogowym dróg publicznych 

Przepisy wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 października 2009 r. określiły w ustawie 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) w art. 
20b zarządcę drogi jako uprawnionego do instalacji w pasie drogowym stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących, obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej 
infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń. Instalacja lub usuwanie stacjonarnych urządzeń 
rejestrujących lub obudów na te urządzenia przez zarządcę drogi może być wykonywana na 
wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej, za zgodą 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Zadania te są finansowane przez zarządcę 
drogi. W przypadku dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad wyżej wymienione obowiązki zarządcy drogi w zakresie instalacji, usuwania i 
utrzymania wykonywane są przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Przepisy 
określające wyżej wymienione zadania zarządcy drogi stosuje się odpowiednio do straży 
gminnych (miejskich) w przypadku urządzeń rejestrujących eksploatowanych przez te straże. 

Ponadto z upoważnienia ustawowego określonego art. 129h ust. 5 zostało wydane 
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 
2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów 
przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. poz. 366), w którym uregulowano: 

– warunki lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia 
w pasie drogowym dróg publicznych, z uwzględnieniem zasady, że instalowana i 
używana jest obudowa wraz z urządzeniem rejestrującym; 

– sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te 
urządzenia, z uwzględnieniem oddziaływania prewencyjnego  poprzez zapewnienie 
odpowiedniej widoczności; 

– sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów 
prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz 
przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę 
możliwość błędu kierowcy do 10 km km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej 
prędkości; 

– szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z 
zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w tym obowiązku oznakowania miejsc 
kontroli.   

Zgodnie z tymi przepisami lokalizacja stacjonarnego urządzenia rejestrującego określana jest 
na okres 40 miesięcy przy uwzględnieniu analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
informacji o miejscu lokalizacji i opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w 
zakresie zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego. W przypadku gdy 
analiza, informacja i opinia sporządzone i uzyskane nie później niż dwa miesiące przed 
upływem okresu 40 miesięcy potwierdzają zasadność lokalizacji, z mocy tych przepisów, 
uznaje się, że urządzenie jest zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu przez okres kolejnych 40 miesięcy.  
Przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. określono, iż 
przenośne urządzenie rejestrujące albo pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem 
rejestrującym umieszcza się w widocznym miejscu drogi, w sposób niepowodujący 
dodatkowego utrudnienia w ruchu innym jego uczestnikom, ponad wynikający ograniczeń w 
obowiązującej organizacji ruchu na tej drodze.  



16 
 

Przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z 
późn. zm.) znowelizowanymi rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 133, poz. 772) 
określono: 

– zasady oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz przenośnych albo 
zainstalowanych w pojeździe urządzeń stacjonarnych, przy użyciu których 
wykonywana jest przez strażników gminnych (miejskich) okresowa kontrola w trybie 
określonym w art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia, pkt 5.2.58. Automatyczna kontrola prędkości), 

– wymagania dla stacjonarnych urządzeń rejestrujących, jako urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w zakresie umieszczania w przekroju poprzecznym drogi i barwy 
żółtej odbudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego (w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia, pkt 14.6. Stacjonarne urządzenia rejestrujące).  

c) w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenia przepisów 
ujawnione przy użyciu urządzeń rejestrujących 

W sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego: przekraczania dopuszczalnej 
prędkości i niestosowania się do sygnałów świetlnych, ujawnionych przy użyciu urządzeń 
rejestrujących Inspekcja Transportu Drogowego oraz straże gminne (miejskie) prowadzą 
czynności wyjaśniające w ramach postępowania w sprawach o wykroczenia oparte na 
przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395). Po ustaleniu sprawcy wykroczenia, na sprawcę 
nakładana jest grzywna w drodze mandatu karnego przez organ prowadzący postępowanie w 
sprawach o wykroczenia. Inspekcja Transportu Drogowego nakłada grzywnę w drodze 
mandatu karnego na podstawie uprawnienia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265) oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Inspektorom Inspekcji 
Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 634). 
Natomiast straże gminne (miejskie) nakładają grzywnę w drodze mandatu karnego na 
podstawie uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych 
(Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży 
gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, 
poz. 2026, z późn. zm.).  

Wysokość grzywien za wykroczenia przekraczania dopuszczalnej prędkości i 
niestosowania się do sygnałów świetlnych określają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze 
mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 527).  
 
2) Przesłanki do zamiany postępowania mandatowego na administracyjne do 
nakładania kar za naruszenia niestosowania się do ograniczenia określonego ustawą lub 
znakiem drogowym i niestosowania się do sygnału świetlnego ujawnionego przy użyciu 
urządzeń rejestrujących 
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– niewydolność trybu mandatowego i jego negatywne skutki finansowe dla skarbu 

państwa,  
Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że procedura ta obarczona jest wieloma 

wadami, które powodują, że postępowanie w sprawach o wykroczenia jest czasochłonne, 
nieefektywne i nadmiernie kosztowne, a obowiązujący system prawny i tak w wielu 
wypadkach pozwala sprawcy ujawnionego czynu na uniknięcie jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. Postępowanie to oparte jest na zasadzie winy. Nie wystarczy ustalić 
właściciela lub posiadacza pojazdu, którym dokonano naruszenia, bowiem trzeba jeszcze 
ustalić kto kierował tym pojazdem w chwili czynu. 

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę spraw o wykroczenia ujawnione urządzeniami 
rejestrującymi, które prowadziła Inspekcja Transportu Drogowego, tylko w około 50 % 
przypadków prowadzonych spraw nałożono grzywny w drodze mandatu karnego. 
W pozostałych przypadkach właściciel lub posiadacz pojazdu celowo przedłużał 
postępowanie (np. wskazywał kolejne osoby, którym użyczył pojazd), bądź nie reagował 
na pisemne wezwania, co w konsekwencji generowało konieczność wykonania szeregu 
czynności i powodowało przekroczenie terminu postępowań mandatowych (określonego 
w art. 97 § 1 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia), po upływie 
których sprawa może być jedynie skierowana do sądu.  

Jednocześnie należy wskazać, iż skutkiem upływu terminów postępowań 
mandatowych w sprawach o wykroczenia prowadzonych zarówno przez Inspekcję 
Transportu Drogowego, jak i straże gminne miejskie jest generowanie obciążeń tymi 
sprawami dla sądów. 

Tym samym zwiększana stale liczba urządzeń rejestrujących oraz mało efektywne 
procedury egzekwowania prawa w tym zakresie coraz bardziej będą obciążać właściwe 
organa kontroli ruchu drogowego i sądy karne, czyniąc je jednocześnie mniej 
skutecznymi w zakresie możliwości realizacji innych równie istotnych zadań. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że koszty czynności wyjaśniających prowadzonych 
przez Inspekcję Transportu Drogowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 
ponosi Skarb Państwa.  

 
– wniosek Prokuratora Generalnego z 8 kwietnia 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego w 

sprawie niezgodności przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 
czerwca 2011 r. w sprawie nadania Inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz 
pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego z przepisami art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, 

 
We wniosku tym Prokurator Generalny stwierdza, że zakwestionowana regulacja 

(wyżej wymienione rozporządzenie wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 
95 § 5 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia) nie służy jedynie 
wykonaniu ustawy, ale ją modyfikuje, a tym samym wykracza poza charakter 
wykonawczy, co jest równoznaczne z wyjściem poza granice upoważnienia ustawowego 
i przesądza o niezgodności rozporządzenia z ustawą. Tym samym § 2 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania 
Inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
jest niezgodny z art. 76a ust. 1 w związku z art. 56 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym 
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oraz w związku z art. 129a ust. ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jak również z art. 95 
§ 5 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to także z art. 92 
ust. 1 Konstytucji RP. 

 
2) Proponowane zmiany przepisów 

Mając na względzie skalę zagrożenia wypadkami z powodu nadmiernej prędkości oraz 
bezpośrednio związaną z tym liczbą ofiar wypadków, jak również ofiar śmiertelnych oraz 
niedomagania obecnego stanu prawnego, utworzenie sprawnych procedur do rozpatrywania 
naruszeń przepisów ruchu drogowego niestosowania się do prędkości określonej ustawą lub 
znakiem drogowym i niestosowania się do sygnału świetlnego ujawnionych przy użyciu 
urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego drogowym wydaje się być w Polsce 
jedynym rozwiązaniem, które wyeliminuje zidentyfikowane niedomagania i doprowadzi do 
istotnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Istotą proponowanego rozwiązania jest odejście od utrwalonego modelu 
odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego, wymagającego ustalenia 
sprawcy. W rozwiązaniu tym naruszenia przepisów ruchu drogowego: niestosowania się do 
ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym i niestosowania się do 
sygnału świetlnego ujawnione przy użyciu urządzenia rejestrującego traktowane byłby jako 
delikt administracyjny. Natomiast zakresem podmiotowym odpowiedzialności 
administracyjnej zostałby objęty właściciel pojazdu albo inny podmiot (posiadacz pojazdu) 
posiadający tytuł prawny do władania tym pojazdem (osoba fizyczna lub prawna). 

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie zmian do przepisów poniżej 
przedstawionych aktów prawnych. 
 
a) w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym: 
W art. 1 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z uwagi na występowanie już w obecnym 
stanie prawnym odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów ruchu 
drogowego w rozdziale 4 działu V i w dziale Vb ustawy oraz projektowane zmiany, zasadne 
jest dodanie pkt 5 zasady odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów w 
zakresie: ujawnionego przy użyciu urządzenie rejestrującego niestosowania się do 
ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem lub niestosowania się do sygnałów 
świetlnych, przejazdów nienormatywnych, albo wprowadzenia do obrotu pojazdu lub 
przedmiotu wyposażenia lub części bez wymaganych dokumentów. 
 
W art. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ze względu na wprowadzenie nowego rozdziału 
odnoszącego się do urządzeń rejestrujących, w definicji urządzenia rejestrującego w pkt 59 
wyłączono ich podział do nowego rozdziału, pozostawiając w definicji tego pojęcia, że jest 
to: urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia 
przepisów ruchu drogowego  urządzeń, jak w dotychczasowym brzmieniu pkt 59. 
 
W art. 10 ustawy dodając w projektowanych przepisach ust. 10b określono, że koszty zmiany 
organizacji ruchu w związku z oznakowaniem urządzeń rejestrujących stosownie do 
wymagań określonych w art. 131d ponosi podmiot, który je zainstalował. Zmianę tą 
wprowadzono, mając na względzie fakt, że koszty zmiany organizacji ruchu w obecnym 
stanie pranym ponosi zarządca właściwy dla drogi, nie otrzymując zwrotu środków 
finansowych wydatkowanych z tytułu oznakowania urządzeń rejestrujących stosownie do 
wymagań określonych przepisami ustawy i konieczności sporządzenia projektu organizacji 
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ruchu, który zmienia stałą organizację ruchu w związku instalacją stacjonarnego urządzenia 
rejestrującego oraz umieszczeniem przenośnego albo zainstalowanego urządzenia 
rejestrującego używanego przez Inspekcję Transportu Drogowego w pasie drogowym drogi 
publicznej. Na koszty te obecnie składają się koszty znaku pionowego D-51 „automatyczna 
kontrola prędkości” albo znaku D-51 z tabliczką z napisem „Na odcinku …” oraz koszty 
sporządzenia projektu organizacji ruchu uwzględniającego zarówno lokalizację znaku 
pionowego D-51 jak i urządzenia rejestrującego, jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla straży gminnej (miejskiej), 
przez którą jest używane  stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe urządzenie 
rejestrujące uzyskuje wpływy z grzywien nakładanych na kierującego pojazdem w drodze 
mandatu karnego za naruszenia niestosowania się do prędkości określonej ustawą lub 
znakiem drogowym albo niestosowanie się do sygnału świetlnego niejednokrotnie nie 
ponosząc żadnych obciążeń wynikających z kosztów zmiany organizacji ruchu bowiem drogi, 
których dotyczy zmiana organizacji ruchu drogowego, pozostają poza jego zarządem.  
 
W art. 20 zmianie ulega ust. 1 oraz jest uchylany ust. 1a. zgodnie z nowym brzmieniem ust. 1 
prędkość dopuszczalna pojazdu albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wyniesie 
50 km/h bez względu na porę doby.  
 
W zmienianym pkt 5 ust. 1 w art. 80b ustawy określono, że w centralnej ewidencji pojazdów 
gromadzi się dane, poza danymi o właścicielu pojazdu (lit. a), również dane o innych 
podmiotach, które mogą posiadać tytuł prawny do władania tym pojazdem, tj. zakładzie lub 
wydzielonej jednostkę organizacyjną (lit. b), o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, jeżeli 
wchodzą w skład przedsiębiorstwa wielozakładowego lub innego podmiotu, posiadaczu 
pojazdu (lit. c), o którym mowa w art. 73 ust. 5 (W razie powierzenia pojazdu przez 
zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, pojazd ten jest rejestrowany 
przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego) 
albo użytkowniku pojazdu użytkowanego w drodze leasingu (lit. d), o rejestrację którego 
wnioskuje leasingodawca (właściciel pojazdu). Natomiast dodawany pkt 5a w ust. 1 art. 80b 
zapewnia ewidencjonowanie w centralnej ewidencji pojazdów kar administracyjnych 
nałożonych na właściciela pojazdu lub inny podmiot wskazany w pkt 5 karach 
administracyjnych za naruszenia: niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego 
ustawą lub znakiem i niestosowania się do sygnałów świetlnych ujawnione przy użyciu 
urządzenie rejestrującego. W zakresie tej ewidencji pozostawać będą data, czas oraz miejsce 
ujawnienia naruszenia albo odcinek drogi, na którym popełnione zostało naruszenie (lit. a) 
oraz rodzaj naruszenia (lit. b).  
Przepisami dodawanego pkt 1a w ust. 2 art. 80b ustawy Inspekcja Transportu Drogowego 
została zobowiązana do przekazywania do centralnej ewidencji pojazdów informacji z 
zakresu wskazanego w pkt 5a ust. 1, czyli o nałożonych karach administracyjnych za 
naruszenia ujawnione przy użyciu urządzeń rejestrujących. Ilość kar administracyjnych 
pozostających w ewidencji ma bezpośredni wpływ na wysokość kary pieniężnej za naruszenie 
nakładanej przez właściwy organ, który je ujawnił, określonej w projektowanych przepisach 
w rozdziale o karach pieniężnych za naruszenia ujawnione przy użyciu urządzenia 
rejestrującego. 
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W dziale V Kontrola ruchu drogowego w rozdziale 1 Uprawnienia Policji i innych organów 
przepisy projektu wprowadzają zamianę w pkt 9a ust. 2 w art. 129, która ogranicza 
uprawnienia Policji do używania tylko przenośnych urządzeń rejestrujących.  
W tym samym artykule 129 przepisy dodawanego ust. 2a określają, że policjant niezwłocznie 
zatrzymuje pojazd do kontroli po ujawnieniu przy użyciu przenośnego urządzenia 
rejestrującego naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą 
lub znakiem drogowym. Natomiast zmiany ust. 4 i 4a wprowadzają wyłączenie pkt 9a o 
uprawnieniach do używania przenośnych urządzeń rejestrujących, z uprawnień nadawanych 
odpowiednio Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych, 
funkcjonariuszom Straży Granicznej lub organów celnych. 

Ponadto przepisy projektu ustawy dodają w art. 129 ust. 6-8, zgodnie z którymi kontrola 
ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują przewóz drogowy 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych należy również do inspektorów 
Inspekcji Transportu Drogowego, a inspektorom w tym zakresie przysługują uprawnienia 
wymienione w ust. 2, odnoszące się Policji. Natomiast dodawany przepis ust. 7 określa, że w 
przypadku kierującego innym pojazdem niż wymieniony w ust. 6, tj. nie wykonującego 
przewozu drogowego, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego jest obowiązany do jego 
ujęcia w celu niezwłocznego oddania Policji w następujących sytuacjach: 

− w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w 
stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego 
podobnie do alkoholu, 

− b) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego 
naruszenia przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych, z zastrzeżeniem 
przypadku użycia przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru nacisku osi i masy 
pojazdu,  

− c) który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego 
bezpieczeństwa. 

Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego wykonuje kontrolę ruchu drogowego z użyciem 
przyrządów kontrolno pomiarowych do pomiaru nacisku osi i masy pojazdu w stosunku do 
kierującego pojazdem innego, niż wymieniony w ust. 6 czyli wykonującego przewóz 
drogowy osób, rzeczy lub towarów niebezpiecznych.  
 
W projektowanym art. 129a ustawy określa się, że Inspekcja Transportu Drogowego 
wykonuje kontrolę ruchu drogowego wobec właściciela pojazdu lub innego podmiotu 
wskazanego w art. 80b ust. 1 pkt 5 (czyli pomiotu posiadającego tytuł prawny do władania 
pojazdem), w przypadku ujawnienia i zapisania przez stacjonarne urządzenie rejestrujące 
naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem 
drogowym i niestosowania się do sygnałów świetlnych.  
Przepisy projektu ustawy w art. 129b nadają nowe brzmienie pkt 1 w ust. 2, określając, że 
strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu wobec kierującego 
pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach. Tym samym strażnicy 
gminni (miejscy) tracą obecne uprawnienia do wobec naruszającego przepisy ruchu 
drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia 
rejestrującego. 
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Z dotychczasowego brzmienia przepisu ust. 3 w art. 129b uchyla się pkt 3 o uprawnieniu 
strażników gminnych (miejskich) w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego do 
używania urządzeń rejestrujących i pkt 7 uprawniający do żądania od właściciela posiadacza 
pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie 
oraz ust. 4 w całości. 
W art. 129fa Inspekcja Transportu Drogowego w ramach wykonywania kontroli ruchu 
drogowego w zakresie wskazanym powyżej przepisami odpowiednio w art. 129a zostały 
uprawniona do wyłącznego ujawniania przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących 
naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem 
drogowym oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych. 
Jednocześnie przepisy ust. 2 w tym artykule stanowią, że do naruszeń tych ujawnionych przy 
użyciu stacjonarnego urządzenia rejestrującego, do których zastosowano przepisy niniejszej 
ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. 
Kolejną zmianą w projekcie ustawy uchylone zostały przepisy art. 129g i art. 129h.  
 
W dziale V Kontrola ruchu drogowego po rozdziale 1 projektowane przepisy dodają rozdział 
1a Zasady używania urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego.  
W art. 131a określono, iż urządzenia rejestrujące do kontroli ruchu drogowego dzielą się na 
stacjonarne albo przenośne. Taka klasyfikacja tych urządzeń została przyjęta na podstawie 
dotychczas obowiązującej definicji urządzenia rejestrującego, z której wyłączono ten podział 
do przepisów tego rozdziału, jako bardziej adekwatnego do tego rodzaju przepisu.  
W kolejnych przepisach tego rozdziału (art. 131b–131e) natomiast określono, iż Główny 
Inspektor Transportu Drogowego lokalizuje stacjonarne urządzenia rejestrujące i trwale 
instaluje w pasie drogowym drogi publicznej. Przepisy ustalają, że do obowiązków Głównego 
Inspektora Transportu Drogowego należy również bieżąca eksploatacja i obsługa 
stacjonarnych urządzeń rejestrujących, a także ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej 
infrastruktury  dla zainstalowanych urządzeń. Zadania te są finansowane przez Inspekcję 
Transportu Drogowego z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister 
właściwy do spraw transportu. Przepisy w powyżej wymienionym zakresie zostały 
przeniesione z art. 20b i 20c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W 
przepisach projektu ustawy lokalizacja stacjonarnego urządzenia rejestrującego została 
ustalona na okres 40 miesięcy przy uwzględnieniu wykonania analizy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, informacji o miejscu lokalizacji wymaganej dla projektu organizacji ruchu 
i pozytywnej opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji oraz właściwej 
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie zasadności lokalizacji 
stacjonarnego urządzenia rejestrującego. Okres ten – 40 miesięcy – wynika bezpośrednio z 3 
letniego okresu, za który należy wykonać analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
miejscu planowanej (albo rzeczywistej) lokalizacji urządzenia rejestrującego. Na wniosek 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego minister właściwy do spraw transportu, w 
drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę na lokalizację stacjonarnego urządzenia 
rejestrującego w pasie drogowym drogi publicznej na okres 40 miesięcy. Podmiot 
wnioskujący, czyli Inspekcja Transportu Drogowego załącza dokumenty – analizę stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, informację o miejscu lokalizacji i opinie – sporządzone 
zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami wydanymi zgodnie upoważnieniem 
zawartym w projektowanych przepisach ustawy, z wyłączeniem opinii właściwego 
komendanta wojewódzkiego Policji do wniosku o lokalizację urządzenia rejestrującego 
używanego przez Policję.  
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Kolejną zgodę na lokalizację stacjonarnego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w 
pasie drogowym drogi publicznej na okres 40 miesięcy podmiot użytkujący (Inspekcja 
Transportu Drogowego) uzyskuje nie później niż 30 dni przed upływem okresu 40 miesięcy 
po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań, tj. wyrażeniu zgody właściwego organu. W 
przypadku nieuzyskania zgody właściwego organu stacjonarnego urządzenia rejestrującego 
nie instaluje się w planowanej lokalizacji w pasie drogowym drogi publicznej, a 
zainstalowane stacjonarne urządzenie rejestrujące usuwa się z dotychczasowej lokalizacji w 
pasie drogowym drogi publicznej przed upływem okresu 40 miesięcy. 
Stacjonarne urządzenia rejestrujące ujawniające i zapisujące naruszenia niestosowania się do 
ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym instalowane w pasie 
drogowym drogi publicznej oznakowuje się odpowiednim znakiem drogowym. Urządzeń 
tych używa się do pomiaru prędkości w określonej lokalizacji drogi publicznej albo na 
określonym odcinku drogi. Pomiar prędkości na określonym odcinku drogi  przy użyciu 
stacjonarnych urządzeń rejestrujących może się odbywać wyłącznie na obszarze 
zabudowanym. 
W odniesieniu do przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących 
przepisy określają, że umieszcza się je w pasie drogowym drogi publicznej na czas kontroli 
ruchu drogowego.  
 
W art. 131f określono zakres danych rejestrowanych przez urządzenia rejestrujące, do których 
należy: obraz pojazdu, którym zostały naruszone przepisy ruchu drogowego wraz z numerem 
rejestracyjnym pojazdu, data, czas oraz określenie miejsca ujawnienia naruszenia albo 
odcinka drogi, na którym zostało popełnione naruszenie, prędkość z jaką poruszał się pojazd 
albo średnią prędkość z jaką poruszał się pojazd na określonym odcinku drogi, na którym 
zostało popełnione naruszenie, prędkość dopuszczalną w miejscu ujawnienia naruszenia albo 
prędkość dopuszczalną dla określonego odcinka drogi, na którym zostało popełnione 
naruszenie oraz numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego. W przypadku danych 
odnoszących się do prędkości (prędkości z jaką poruszał się pojazd, średniej prędkości albo 
prędkości dopuszczalnej) wskazano, że rejestruje się ją gdy dotyczy naruszenia polegającego 
na niestosowaniu się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym. 
Przepisy ustalają, że wyżej wymienione dane zarejestrowane przez urządzenia rejestrujące 
przetwarza Policja, Inspekcja Transportu Drogowego oraz straż gminna (miejska).  
 
Przepisy tego rozdziału zamyka art. 131g, w którym zostało zawarte upoważnienie ministra 
właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych 
warunków lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych, przenośnych albo 
zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących. Zgodnie z zakresem tego upoważnienia 
zostaną również określone: tryb i sposób udzielania zgody na lokalizację stacjonarnego 
urządzenia rejestrującego, w tym kryteria dla sporządzania analizy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, informacji o miejscu lokalizacji oraz opinii właściwego komendanta 
wojewódzkiego Policji i właściwej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
a także sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. 
 
W art. 134a ustawy przepisy projektu wprowadzają zmiany porządkowe wynikające z 
przeniesienia uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego wobec kierującego pojazdem, z art. 
129a do ust. 6-8 w art. 129 ustawy. 
 



23 
 

W dziale V Kontrola ruchu drogowego po rozdziale 4 projektowane przepisy dodają 
rozdział 5 Kary pieniężne za naruszenia ujawnione przy użyciu urządzenia rejestrującego. 
Przepisy projektu w art. 140af określają, że za naruszenie niestosowania się do ograniczenia 
prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, lub niestosowania się do sygnałów 
świetlnych, ujawnione przy użyciu urządzenia rejestrującego nakłada się karę pieniężną, w 
drodze decyzji administracyjnej. Karę pieniężną nakłada się na właściciela pojazdu lub na 
inny podmiot, który posiada tytuł prawny do władania tym pojazdem, przy użyciu którego 
dokonano naruszenia. Jednocześnie przepisy określają, że do naruszeń niestosowania się do 
ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, lub niestosowania się do 
sygnałów świetlnych ujawnionych przy użyciu urządzenia rejestrującego, do których 
zastosowano przepisy o nałożeniu kary pieniężnej ustanowionej niniejszą ustawą nie stosuje 
się przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482). 
W przypadku naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub 
znakiem drogowym, wartość przekroczenia prędkości dopuszczalnej ustala się z 
uwzględnieniem możliwości błędu 10 km/h wobec wartości prędkości zmierzonej w miejscu 
pomiaru.  
Zgodnie z art. 140ag projektu ustawy organ Główny Inspektor Transportu Drogowego ustala 
właściciela pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego, lub inny 
podmiot, który posiada tytuł prawny do władania tym pojazdem w oparciu o dane i 
informacje z Centralnej Ewidencji Pojazdów udostępnione za pomocą bezpiecznej 
teletransmisji albo innych środków. Organ ten po ujawnieniu naruszenia niestosowania się do 
ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, lub niestosowania się do 
sygnałów świetlnych, i ustaleniu właściciela pojazdu lub innego podmiotu, wszczyna z 
urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej. W ramach 
podstępowania o nałożenie kary wyżej wymieniony organ, oprócz danych wskazanych w art. 
131f (tj.: obraz pojazdu, data, czas, określenie miejsca ujawnienia naruszenia, prędkość 
pojazdu, numer identyfikacyjny urządzenia) gromadzi dane: imię i nazwisko właściciela 
pojazdu lub innego podmiotu , który posiada tytuł prawny do władania tym pojazdem, numer 
rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy i rodzaj naruszenia. Dane te udostępnia się 
uprawnionym podmiotom na wniosek w wersji pierwotnej utrwalonej przez urządzenie 
rejestrujące. Wniosek w sprawie udostępnienia danych ma zawierać: oznaczenie 
wnioskodawcy i jego adres, uzasadnienie wniosku, wskazanie żądanych danych i sposobu ich 
udostępniania, wskazanie okresu, za który dane mają być udostępniane oraz podpis 
własnoręczny albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpis potwierdzony profilem 
zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnioskodawcy. 
W art. 140ai określono, że Główny Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia właściciela 
pojazdu albo inny podmiot, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawach o 
nałożenie kary pieniężnej. Zawiadomienie powinno zwierać zebrany w sprawie materiał 
dowodowy w tym: dane z urządzenia rejestrującego, wymienione powyżej w art. 131f oraz 
dane o właścicielu pojazdu lub o innym podmiocie, który posiada tytuł prawny do władania 
tym pojazdem, uzyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i pouczenie o prawach i 
obowiązkach wynikających z ustawy w tym o możliwości wskazania osoby, która była 
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właścicielem albo innym podmiotem, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 w chwili 
ujawnienia naruszenia przepisów ruchu drogowego. 
Dane z urządzenia rejestrującego udostępnia się w wersji pierwotnej utrwalonej przez 
urządzenie rejestrujące.  
Właściciel pojazdu albo inny podmiot, który posiada tytuł prawny do władania tym pojazdem, 
ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w zakresie, którego 
dotyczy zawiadomienie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia pod rygorem 
wydania decyzji w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.  

Przepisy art. 140aj wymieniają przypadki, że postępowania administracyjnego w 
sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenia nie wszczyna się gdy: zarejestrowany obraz 
naruszenia nie zawiera danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego w sprawach o nałożenie kary pieniężnej, w tym w szczególności 
zarejestrowany numer rejestracyjny pojazdu jest nieczytelny albo niekompletny w stopniu 
uniemożliwiającym identyfikację pojazdu, lub ustalenie właściciela pojazdu albo innego 
podmiotu, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5, na podstawie zarejestrowanych danych jest 
niemożliwe.  

W art. 140ak określono, że Główny Inspektor Transportu Drogowego po upływie 
terminu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właścicielowi pojazdu lub innemu 
podmiotowi, wydaje decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej na właściciela 
pojazdu albo inny podmiot, który miał prawo do władania tym pojazdem.  
Natomiast w przypadku:  
− gdy pojazd został użyty wbrew woli właściciela pojazdu albo innego podmiotu, 
− użycia pojazdu jako pojazdu uprzywilejowanego, 
− użycia pojazdów przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji 

specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z 
przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów 
bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie 
wzajemności oraz do innych osób korzystających z tych przywilejów lub immunitetów, 

− wskazania, przez właściciela pojazdu albo inny podmiot, na podstawie dowodu 
przeniesienia własności pojazdu, osoby, która była właścicielem albo innym 
podmiotem, który miał prawo do władania tym pojazdem w chwili ujawnienia 
naruszenia przepisów ruchu drogowego, 

− wykazania przez właściciela albo inny podmiot, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 
(posiadający tytuł prawny do władania tym pojazdem), że kierujący pojazdem działał w 
stanie wyższej konieczności w chwili popełnienia naruszenia niestosowania się do 
ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym albo niestosowania 
się do sygnału świetlnego 

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje decyzję administracyjną o umorzeniu 
postępowania administracyjnego. 
Jeżeli właściciel pojazdu lub inny podmiot na podstawie dowodu przeniesienia własności 
pojazdu wskazał osobę, która była właścicielem albo innym podmiotem, który miał prawo do 
władania tym pojazdem, dowód przeniesienia własności pojazdu stanowi podstawę wszczęcia 
postępowania administracyjnego o nałożenie kary pieniężnej wobec nabywcy pojazdu. 
Dowód ten składa się wraz z oświadczeniem o zawiadomieniu starosty w terminie 30 dni o 
zbyciu pojazdu zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy. Oświadczenie składa się pod rygorem 
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odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

Kolejny art. 140al określa wysokość kary pieniężnej za naruszenie w zakresie 
niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym przy 
uwzględnieniu wartości przekroczenia prędkości dopuszczalnej, określanej zgodnie wzorem 
w art. 140af ust. 3, która wynosi zależnie od wartości przekroczenia prędkości dopuszczalnej: 

1) o 11 km/h do 20 km/h włącznie –   3%, 
2) o 21 km/h do 30 km/h włącznie –   5%, 
3) o 31 km/h do 40 km/h włącznie –   9%, 
4) o 41 km/h do 50 km/h włącznie –  14%, 
5) o 51 km/h i więcej – 20%; 

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski". 
Wysokość kary obliczoną na powyższej podstawie zaokrągla się w dół do pełnych dziesiątek 
złotych. W przypadku naruszeń ujawnionych w obszarze zabudowanym wysokość tej kary 
podlega podwojeniu. 
Natomiast czwarta kara pieniężna i kolejne nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia 
ujawnienia pierwszego naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego 
ustawą lub znakiem drogowym podlegają podwyższeniu o 50%. 

W art. 140am określa się, że wysokość kary pieniężnej za naruszenie w zakresie 
niestosowania się do sygnału świetlnego wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
Obliczoną wysokość kary za naruszenie niestosowania się do sygnału świetlnego zaokrągla 
się w dół do pełnych dziesiątek złotych.  
W przypadku naruszeń ujawnionych w obszarze zabudowanym wysokość kary za naruszenia 
niestosowania się do sygnału świetlnego podlega podwojeniu. Czwarta kara pieniężna i 
kolejne za to naruszenie nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia ujawnienia pierwszego 
naruszenia podlegają podwyższeniu o 50%. 

Projektowane przepisy ustawy – art. 140an – przewidują, że minister właściwy do 
spraw transportu może ogłosić do końca lutego każdego roku w drodze obwieszczenia 
wysokość kar pieniężnych za naruszenie niestosowania się do ograniczenia prędkości 
określonego ustawą lub znakiem drogowym, lub niestosowania się do sygnałów świetlnych 
wymienionych powyżej w art. 140al i art. 140am. 

Przepisami projektu ustawy w art. 140ao określa się, że wyżej wymienione kary 
pieniężne uiszcza się  na wskazany w decyzji rachunek bankowy. Kary te podlegają 
przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek uiszczenia kar 
pieniężnych za naruszenie niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą 
lub znakiem drogowym, lub niestosowania się do sygnałów świetlnych przedawnia się z 
upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kary pieniężne powinny 
zostać uiszczone. 

Przepisy związane z przekazywaniem kar pieniężnych i przeznaczeniem środków tego 
tytułu zostają przez ten projekt ustawy przeniesione z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dla 
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zachowania analogicznego rozwiązania jak w przypadku kar pieniężnych za przejazd po 
drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie warunkami 
określonymi dla tego zezwolenia. Dlatego też art. 140ap stanowi, że kary pieniężne są 
przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego w przypadku nałożenia kary przez organ Inspekcji Transportu Drogowego 
Natomiast środki z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez organ Inspekcji Transportu 
Drogowego, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni roboczych po upływie 
tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Środki te 
przeznacza się na finansowanie: 

− zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
drogach krajowych; 

− budowy lub przebudowy dróg krajowych. 
Wyżej wymienione przepisy rozdziału 5 uzupełnia art. 140aq, w którym zostało zawarte 

upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej do 
określenia w drodze rozporządzenia sposobu, trybu oraz warunków technicznych 
przetwarzania przez Inspekcję Transportu Drogowego danych importowanych z urządzeń 
rejestrujących wskazanych w art. 131f. 

Projektowane przepisy przewidują zmianę ust. 2 w art. 140h w związku z nałożeniem 
obowiązku posiadania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, jako załącznika do 
wniosku tego organu o wyrażenie zgody na lokalizację stacjonarnego urządzenia 
rejestrującego, opinii właściwej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Dlatego też w zadaniach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wyżej 
wymienionym przepisie dodaje się pkt 9 „opiniowanie zasadności lokalizacji stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących”.  

W art. 2 projektu ustawy zawarte są zmiany przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 
roku o drogach publicznych, zgodnie z którymi uchyla się art. 20b-20d ze względu na 
przeniesienie tych przepisów w części odnoszącej się do Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz pozbawienie straży gminnych 
(miejskich) uprawnień do używania w kontroli ruchu drogowego urządzeń rejestrujących. 
Jednocześnie przepisy projektu aktualizują przepis art. 20e ustawy o drogach publicznych 
adekwatnie do wprowadzonych zmian. 

W art. 3 projektu ustawy znajdują się zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, późn. zm.), uwzględniając w zadaniach 
Inspekcji Transportu Drogowego, Głównego Inspektora Transportu Drogowego i w 
uprawnieniach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego zmiany w wprowadzone 
przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Zmiana brzmienia art. 83 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym jest wynikiem realizacji 
wniosku Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego wykonywania zadań przez samorządy 
terytorialne w zakresie organizowania regionalnych przewozów autobusowych. 
Wprowadzenie tej zmiany ma na celu szczegółowe i jednoznaczne określenie sposobu 
realizacji obowiązku informacyjnego organów samorządowych, odnoszącego się do 
przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących liczby i 
zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, 
zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego i wydanych zaświadczeń na przewozy 
drogowe na potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów. Dotychczasowy zapis 



27 
 

jest niejednoznaczny i jest w różny sposób interpretowany przez poszczególne samorządy. W 
efekcie prowadzi to do sytuacji, w której samorządy przysyłają informacje za różne okresy 
sprawozdawcze, co uniemożliwia prowadzenie rzetelnej statystyki odzwierciedlającej stan 
faktyczny w zakresie wydawania omawianych dokumentów. Proponuje się, żeby wymagane 
informacje były przekazywane w terminach do dnia 15 stycznia i do dnia 15 lipca, ale według 
stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego i 30 czerwca danego roku. 
Kolejny wniosek Najwyższej Izby Kontroli zawiera postulat wprowadzenia do ustawy o 
transporcie drogowym przepisu, dotyczącego kontroli organów samorządowych w zakresie 
wykonywania obowiązku informacyjnego, określonego w art. 83 ust. 3 ustawy o transporcie 
drogowym. W tym celu w projekcie zaproponowano wprowadzenie zmiany, polegającej na 
dodaniu w art. 86 ust. 2 punktu 4 stanowiącego, że przedmiotową kontrolę sprawować będzie 
wojewódzki inspektor transportu drogowego. Wprowadzenie przepisu dotyczącego takiej 
kontroli jest również niezbędne z uwagi na fakt, że niektóre samorządy nie realizują 
obowiązku wynikającego z art. 83 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. 

W przepisach art. 5-10 projektu ustawy znajdują się przepisy przejściowe określające, iż 
stacjonarne urządzenia rejestrujące, których lokalizacja i instalacja w pasie drogowym drogi 
publicznej nastąpiła przed wejściem w życie przepisów niniejszej ustawy, zgodę na 
lokalizację, o której mowa w art. 131c ust. 4 (wyrażaną przez ministra właściwego do spraw 
transportu) uzyskuje się nie później niż 30 dni przed upływem terminu wyznaczonego 
dotychczasowymi przepisami, po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 131c ust. 1 
(czyli sporządzenia analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacji o miejscu 
lokalizacji i uzyskaniu pozytywnych opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i 
właściwej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). 
Jeżeli nie zostanie uzyskania zgody organu, o którym mowa art. 131c ust. 4 ministra 
właściwego do spraw transportu) Główny Inspektor Transportu Drogowego usuwa 
zainstalowane stacjonarne urządzenie rejestrujące z dotychczasowej lokalizacji w pasie 
drogowym drogi publicznej przed upływem okresu, o którym mowa w art. 131c ust. 1, czyli 
przed upływem 40 miesięcy. 
Przepisy przejściowe projektu ustawy stanowią również, że obudowy urządzeń rejestrujących, 
niewyposażone w urządzenia rejestrujące, zainstalowane w pasie drogowym dróg 
publicznych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są usuwane przez: 

1) Inspekcję Transportu Drogowego – w przypadku dróg krajowych; 
2) właściwego zarządcę drogi na koszt właściciela obudowy – w pozostałych przypadkach  
- w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  

Jednocześnie przepisy przejściowe projektu ustawy stanowią, że strażnicy gminni (miejscy) 
są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego kierującego pojazdem 
naruszającego przepisy ruchu drogowego przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, 
na dotychczasowych zasadach, przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
pozwalając tym samym strażom gminnym (miejskim) na prowadzenie kontroli ruchu przy 
użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących przez okres dwóch lat od uchwalenia przepisów 
niniejszej ustawy. 
Natomiast stacjonarne urządzenia rejestrujące należące do straży gminnych (miejskich) 
podlegają nieodpłatnemu przekazaniu Inspekcji Transportu Drogowego w terminie 18 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Przekazanie tych urządzeń następuje na podstawie  
protokołów zdawczo-odbiorczych, zawierających wykaz przekazywanych sprawnych 
urządzeń i ich wyposażenia ze wskazaniem typu (modelu) urządzenia rejestrującego, 
szczegółowym określeniem miejsca ich instalacji oraz opisem infrastruktury technicznej 
towarzyszącej instalacji, a także wyszczególnieniem wyposażenia technicznego niezbędnego 
do eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń 
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Ponadto, przepisy projektu ustawy określają, że przenośne urządzenia rejestrujące należących 
do straży gminnych (miejskich) podlegają nieodpłatnemu przekazaniu Policji w terminie 3 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Przekazanie przenośnych urządzeń rejestrujących 
następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, zawierających wykaz 
przekazywanych sprawnych urządzeń i ich wyposażenia ze wskazaniem typu (modelu) 
urządzenia rejestrującego, a także wyszczególnieniem wyposażenia technicznego 
niezbędnego do eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń. 
W przepisach projektu ustawy określono, że postępowania w sprawach o wykroczenia 
popełnione w zakresie naruszeń niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego 
ustawą lub znakiem drogowym, lub niestosowania się do sygnałów świetlnych, ujawnione 
przy użyciu urządzenia rejestrującego przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się na 
podstawie przepisów obowiązujących w dniu popełnienia wykroczenia. 
Projekt ustawy stanowi, że ustawa wchodzi w życie w terminie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. 
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w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław 
Żmijan) 

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: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
a) Poselski projekt ustawy w swojej zasadniczej części przewiduje 

nowelizację ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.). Zakres zmienianej ustawy ma zostać poszerzony 
o zasady odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów ruchu 
drogowego w zakresie ujawnionego, przy użyciu stacjonamego urządzenia 
rejestrującego, niestosowania się do ograniczenia prędkości lub niestosowania 
się do znaków świetlnych (w obecnym stanie prawnym postępowanie w sprawie 
nałożenia kary ma charakter mandatowy, a nie administracyjny), a także w 
zakresie przejazdów pojazdów nienormatywnych i wprowadzania do obrotu 
pojazdów lub przedmiotu wyposażenia lub części bez wymaganych 
dokumentów. 

Projekt przewiduje także m.in. zmianę zakresu danych gromadzonych w 
centralnej ewidencji pojazdów, dodanie nowego rozdziału regulującego zasady 
używania stacjonarnych i przenośnych urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu 
drogowego, a także dodanie rozdziału dotyczącego kar pieniężnych za 
naruszenia ujawnione przy użyciu stacjonarnego urządzenia rejestrującego. 

Ponadto projekt przewiduje zmiany w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), z dnia 24 sierpnia 2001 r.-



Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze 
zm.), z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1265, ze zm.). 

Projekt zawiera przepisy przejściowe. Ustawa ma wejść w życie "w 
terminie" 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

b) Uzasadnienie projektu ustawy nie zawiera oświadczenia o 
zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej, ani oświadczenia, że 
przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Stanowi to naruszenie art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu. Uprawnia to 
Marszałka Sejmu, zgodnie z art. 34 ust. 7 regulaminu Sejmu, do zwrócenia 
projektu wnioskodawcom. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Ze względu na przedmiot projektu ustawy należy przywołać: 
a) dyrektywę 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 

października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. 
Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r., s. 31, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne rozdział 13, tom 15, s. 355; dalej: dyrektywa); 

b) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany 
informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z 
bezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz. Urz. UE L 288 z 5.11.2011 r., s. 1). 

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

Analizy wymagają postanowienia projektu dotyczące gromadzenia 
danych osobowych, w szczególności dotyczące zakresu danych gromadzonych 
w centralnej ewidencji pojazdów oraz zwolnienia administratora danych z 
obowiązku informacyjnego względem osoby, której dane dotyczą. 

a) Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim chronić podstawowe 
prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych oso bo wy ch ( art. l ust. l). Dyrektywa 
stosuje się do przetwarzania danych osobowych w całości lub w części w 
sposób zautomatyzowany oraz innego przetwarzania danych osobowych, 
stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych 
( art. 3 ust. l). Określa warunki, na których mogą być przetwarzane dane 
osobowe, przy czym obowiązek ich przestrzegania spoczywa na administratorze 
danych ( art. 6). Dyrektywa ustanawia również kryteria legalności przetwarzania 
danych- zgodnie z przepisem art. 7 lit. e dyrektywy, dane osobowe mogą być 
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przetwarzane tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla realizacji zadania 
wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej 
przekazanej administratorowi danych lub osobie trzeciej, przed którą ujawnia się 
dane. 

Przepis art. 11 ust. l dyrektywy nakazuje m.in., by w przypadku gdy 
dane uzyskiwane są z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 
administrator danych lub jego przedstawiciel był zobowiązany od początku 
gromadzenia danych osobowych lub w przypadku ujawnienia danych osobie 
trzeciej, nie później niż do momentu, gdy dane są ujawniane po raz pierwszy, 
dostarczyć osobie, której dane dotyczą, co najmniej następujące informacje, z 
wyjątkiem przypadku, kiedy posiada już ona takie informacje: 
-tożsamość administratora i ewentualnie jego przedstawiciela; 
- cele przetwarzania danych; 
-wszelkie dalsze informacje, jak np.: kategorie potrzebnych danych, odbiorcy 
lub kategorie odbierających dane, istnienie prawa wglądu do swoich danych 
oraz ich sprostowania. 

Przepis art. 11 ust. l dyrektywy nie ma zastosowania w przypadku gdy, 
szczególnie w przypadku przetwarzania danych do celów statystycznych, 
historycznych lub naukowych, dostarczenie takich informacji wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku lub jeżeli gromadzenie lub ujawnianie 
informacji jest wyraźnie przewidziane przez prawo. W takich przypadkach 
państwa członkowskie zapewniają odpowiednie środki zabezpieczające. 

b) Dyrektywa jest implementowana do prawa polskiego ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 
Ustawa znajduje zastosowanie do gromadzenia danych w centralnej ewidencji 
pojazdów oraz projektowanego uzyskiwania przez Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego danych z ewidencji (art. 2 ust. 2 i art. 3 ustawy). Ustawa 
określa m.in. warunki dopuszczalności przetwarzania danych, a także obowiązki 
administratora danych. W art. 25 ustawy nałożono na administratora danych 
obowiązek informacyjny względem osoby, której dane są zbierane, w sytuacji 
zbierania danych osobowych nie od osoby, której dotyczą. Zakres obowiązku 
jest unormowany w art. 25 ust. l ustawy. Przepis ten stanowi implementację 
art. 11 dyrektywy. 

c) Projekt przewiduje zmianę zakresu danych, w tym danych 
osobowych, gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (projektowane 
nowe brzmienie art. 80b Prawa o ruchu drogowym). Przepis ten- zarówno w 
obecnym jak i w projektowanym brzmieniu jest zgodny z art. 7 lit. e dyrektywy, 
stosownie do którego dane mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy jest to 
konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym. 
Zgodnie z art. 80a ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w centralnej 
ewidencji pojazdów gromadzi stę dane 1 informacje o pojazdach 
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zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach. 
Ewidencja oraz gromadzone w niej dane służą bezpieczeństwu i pewności 
obrotu pojazdami oraz ujawnianiu sprawców naruszeń zasad ruchu drogowego. 

d) Projekt ustawy przewiduje, że Główny Inspektor Transportu 
Drogowego ustala właściciela pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów 
ruchu drogowego w oparciu o dane i informacje z Centralnej Ewidencji 
Pojazdów udostępnianych za pomocą bezpiecznej teletransmisji. Administrator 
danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby prowadzonego postępowania 
administracyjnego w sprawach o nałożenie kary pieniężnej byłby zwolniony z 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. l ustawy o ochronie 
danych osobowych (projektowany art. 140ag ust. l i 2 ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym) 1 

• 

Należy ocenić zgodność projektowanego art. 140ag Prawa o ruchu 
drogowym z art. 11 dyrektywy. 

Przepis projektu ustawy należy uznać za zgodny z art. 11 ust. 2 
dyrektywy. Dyrektywa zwalnia administratora danych z obowiązku 
informacyjnego względem osoby, której dane są gromadzone w przypadkach 
gdy gromadzenie lub ujawnianie informacji o osobie jest wyraźnie przewidziane 
przez prawo. Takim przypadkiem będzie właśnie projektowany art. 140ag 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Należy zwrócić uwagę, że dyrektywa 
nakazuje, by w przypadku, gdy prawo krajowe znosi obowiązek informacyjny, 
państwa członkowskie zapewniały odpowiednie środki zabezpieczające. Za 
takie środki należy uznać projektowany art. 140ag ust. 3 ustawy - Prawo o 
ruchu drogowym, a także znajdujący zastosowanie art. 26 ustawy o ochronie 
danych osobowych, który nakłada na administratora danych nakaz zachowania 
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. 

e) Dyrektywa 20 11182/UE dotyczy naruszeń zasad ruchu drogowego 
polegających m.in. na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub 
niezastosowaniu się do czerwonego sygnału świetlnego (art. 2). Nie nakazuje 
ona jednak wprowadzenia kar za te naruszenia, a jedynie reguluje transgraniczną 
wymianę informacji w przypadkach gdy przestępstwa lub wykroczenia są 
popełniane podczas kierowania pojazdami zarejestrowanymi w innym państwie 
członkowskim niż państwa członkowskie ich popełnienia. Zagadnienia 
uregulowane w projekcie ustawy pozostają poza zakresem dyrektywy 
2011/82/UE. 

1 Jest to rozwiązanie analogiczne do obowiązującego uregulowania art. 80b ust. 4 i art. l O Ob ust. 4 ustawy -
Prawo o ruchu drogowym. 
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4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie narusza prawa Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

d~~ 
Lech Czapla 
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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 2lutego 2015 r. 

Pan Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy -
Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław Żmijan) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a 

regulaminu Sejmu 

Poselski projekt ustawy w swojej zasadniczej części przewiduje nowelizację 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1137, ze zm.). Zakres zmienianej ustawy ma zostać poszerzony o zasady 
odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów ruchu drogowego 
w zakresie ujawnionego, przy użyciu stacjonamego urządzenia rejestrującego, 
niestosowania się do ograniczenia prędkości lub niestosowania się do znaków 
świetlnych (w obecnym stanie prawnym postępowanie w sprawie nałożenia kary 
ma charakter mandatowy, a nie administracyjny), a także w zakresie przejazdów 
pojazdów nienormatywnych i wprowadzania do obrotu pojazdów lub 
przedmiotu wyposażenia lub części bez wymaganych dokumentów. 

Projekt przewiduje także m.in. zmianę zakresu danych gromadzonych w 
centralnej ewidencji pojazdów, dodanie nowego rozdziału regulującego zasady 
używania stacjonarnych i przenośnych urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu 
drogowego, a także dodanie rozdziału dotyczącego kar pieniężnych za 
naruszenia ujawnione przy użyciu stacjonamego urządzenia rejestrującego. 

Ponadto projekt przewiduje zmiany w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), z dnia 24 sierpnia 2001 r. -
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze 
zm.), z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1265, ze zm.). 

Projekt ustawy jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej, jednak 
nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie tego prawa. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu 
art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu. 

Szef Kancelarii Sejmu 

chew. ~;4__ 
Lech Czapla 
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Stanisław Żmijan 
Reprezentant Wnioskodawców 
Projektu ustawy o zmianie ustawy -
Prawo o ruchu drogowym oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw. 

Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r. 

Pan 
Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Jako osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawców projektu ustawy 

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

złożonego do Pana Marszałka w dniu 16 stycznia 2015 r., uzupełniam uzasadnienie projektu 

o poniższą treść: 

"Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. 

Jednym z zasadniczych założeń projektowanych przepisów ustawy jest uporządkowanie 

przepisów w obszarze związanym z używaniem urządzeń rejestrujących i przekazanie 

wszystkich stacjonarnych urządze11 rejestrującyó do jednego organu zarządzającego -

Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a w przypadku przenośnych urządzeń 

rejestrujących do Policji. 

Projektowana regulacja skutkuje pozytywnym efektem społecznym, bowiem pozbawiając 

straży gminne (miejskie) uprawnień do używania urządzeń rejestrujących oraz zobowiązuje te 

straże do przekazania tych urządzeń Inspekcji Transportu i Policji (art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. l 

projektu ustawy) wpłynie, zarówno na poprawę porządku publicznego, jak i zmobilizuje 

te służby do rzetelnej realizacji obowiązków nałożonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r 

o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z późn. zm.). Najwyższa Izba Kontroli 

w Informacji o wynikach kontroli pt. ,,Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie 

(gminne) w zakresie wykorzystania urządzeń do pomiaru i rejestracji wykroczeń drogowych" 

(17 czerwiec 2014 r.) oraz Informacji o wynikach kontroli pt. "Bezpieczeństwo ruchu 

drogowego" (24 lipiec 2014 r.) wskazała m.in., że w wielu gminach strażnicy przestali 
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zajmować się patrolowaniem ulic i pilnowaniem porządku, a ich główną aktywnością stało się 

wystawianie mandatów na podstawie zdjęć z fotoradarów. W miejsce realizowania celów, do 

których została powołana straż, czyli ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

straż obsługuje fotoradary. NIK podaje, że w ostatnich latach liczba wykrywanych przez 

straże przewinień komunikacyjnych wzrosła o 200%. Liczba interwencji w sprawach 

porządku publicznego wzrosła natomiast średnio zaledwie o 2, 7%. Kontrolerzy NIK 

informują również o funkcjonowaniu takich jednostek. w których 97% spośród wszystkich 

wystawionych mandatów dotyczy przewinień drogowych. Z raportu płynie także wniosek, że 

strażnicy ustawiają mobilne fotoradary w miejscach nieuzgodnionych z policją, za to 

przynoszących większe wpływy do budżetu gminy. Wobec powyższego zmiana przepisów 

wprowadzana projektem ustawy spowoduje, że straże zamiast czynności związanych z 

ujawnianiem naruszeń przepisów ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących 

będzie mogła wykonywać więcej kontroli w ramach innych zada.ń nałożonych ustawą o 

strażach gminnych, które wydaje się, że mogły być dotychczas lekceważone. 

Przedmiotowy projekt nie będzie miał vvpły.vu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Przedmiotowy projekt nie będzie miał wp{ywu na sytuację i rozwój regionalny. 

Wpływ projektowanych przepisów na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

W związku z przyjęciem regulacji w zakresie określonym wart. 7 ust. 3 projektu ustawy, tj. 

przekazania Inspekcji Transportu Drogowegc około 2&5 (zgodnie z .:lanymi Głóvmego 

Inspektoratu Transportu Drogowego) stacjonamych wządzeń rejestrujących znajdujących się 

w posiadaniu straży gminnych (miejskich) będzie konieczne zapewnienie w budżecie państwa 

następujących środków finansm.vych na: 

l) integrację tych 265 urządzeń rejestrujących z systemem Centrum Przetwarzania Danych 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu 

Transportu Drogowego - szacowana kwota 15 l 05 000 zł (przy założonym koszcie 

jednostkowym około 57 000 zł); 

2) zakup 20 pojazdów do technicznej obsługi przyjętych stacjonarnych urządzeń 

rejestracyjnych - szacowana kwota l 600 000 zł (przy założonym koszcie 

jednostkowym 80 000 zł); 



3) szkolenie około 220 obecnie zatrudnionych pracowników Centrum Automatycznego 

Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz 

wydziałów do spraw automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym delegatur 

terenowych - szacowana kwota 220 000 zł (przy założonym koszcie jednostkowym 

l 000 zł). 

Podsumowując powyższe, zakłada się, że jednorazowe koszty zWiązane włączeniem 

stacjonarnych urządzeń rejestrujących straży gminnych (miejskich) do Inspekcji Transportu 

Drogowego wyniosą 16 925 000 zł. 

Ponadto, należy mieć na uwadze, że używanie przez CANARD GITD przyjętych 265 

stacjonarnych urządzeń rejestrujących skutkuje ponoszeniem dodatkowjch corocznych 

wydatków przeznaczonych na: 

l) rocznych dostawy energii elektrycznej dla urządzeń- szacowana kwota 318 000 zł (przy 

założonym koszcie jednostkowym za okres roku około l 2.00 zł); 

2) roczne ubezpieczenie i ochronę fizyczna tych urządzeń- szacowana kwota l 325 000 zł 

(przy założonym koszcie jednostkowym 5 000 zł); 

3) naprawę i legalizację urządzeń - szacowana kwota 2 650 000 zł (przy założonym 

koszcie jednostkowym l O 000 zł); 

4) zapewnienie łączności urządzeń z CPD CANARD- szacowana kwota 222 600 zł (przy 

założonym rocznym koszcie jednostkowym 840 zł); 

5) wynagrodzenie zatrudnionych dodatkowo 270 pracowników w CANARD GITD przy 

obsłudze przejętych urządzeń i w procedurze nakładania kar administracyjnych -

szacowana kwota 15 552 000 zł (przy założonym miesięcznym wynagrodzeniu 

pracownika 4 800 zł). 

Szacuje się, że łączne dodatkowe koszty związane z uży.vaniem stacjonarnych urządzeń 

rejestrujących przejętych od straży gminnych (miejskich} do Inspekcji Transportu Drogowego 

wyniosą skali roku 20 067 600 zł. 

Całkowita kwota wydatków budżetowych wynikająca z wprowadzenia zmian przepisami 

ustawy wyniesie więc 36 992 600 zł. Środki w tej v.ysokości powir.ny być ujęte w ustawie 

budżetowej na rok 20 16 w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw transportu. 



Z "Informacji statystycznej o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r.", 

opublikowanej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że straże posiadały na 

wyposażeniu ogółem 391 urządzeń rejestrujących. Z tego 190 stanowią stacjonarne 

urządzenia rejestrujące,. a przenośnych urządzeń rejestrujących jest 201. W 2013 r. straże 

gminne nałożyły 940551 kar grzywny w drodze mandatu kamego za wykroczenia ujawnione 

przy użyciu urządzeń rejestrujących na kwotę 160 139 604 zł. 

Natomiast z informacji otrzymanych z 17 jednostek orga.11izacyjnych straży gminnych 

(miejskich) za 2014 rok wynika, iż w posiadru;,iu tych jednostek straży pozostaje 48 

stacjonarnych urządzeń rejestrujących, 15 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz 7 

urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach. Straże te nałożyły 267 398 kar 

grzywny w drodze mandatu kamego za wykroczenia uja\vnione przy użyciu urządzeń 

rejestrujących na kwotę 27 80 l 823 zł. Jeśli dane te uzna się za reprezentatywne, to 

szacowana na tej podstawie ilość kar grzywien w drodze mandatu kamego za wykroczenia 

ujawnione przy użyciu urządzeń rejestruj~cych ·.vynosi l 493 608, a prawdopodobna kwota 

wpływów z tych kar 155 293 039 zł. 

Średnia wartość urządzenia rejestrującego znajdującego się \V p0siadan.iu straży gminnych (na 

podstawie kosztów zakupu podanych przez straże w wyżej ·,;vymienionej informacji) wynosi: 

-dla urządzenia stacjonamego -174 329 zł, 

- dla urządzenia przenośnego - 162 982 zł. 

Natomiast średnia kwota wpływów z nałożonych kar grzywny w drodze mandatu karnego dla 

jednostki samorządu terytorialnego, uzyskanych z użyciem urządzeń rejestrujących ( ustalona 

na podstawie otrzymanych informacji) wynosi l 605 401 zł, a średnia kwota wpływów na 

jedno urządzenie rejestrujące wynosi 579 205 zł. 

Przepisy art. l pkt 13 projektu ustawy w zakresie art. 140ap stanowią, że kary pieniężne 

nakładane za naruszenia uja\\nione przy użyciu urządzeń rejestrujących będą przekazywane 

na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. 

Wobec powyższego skutkiem wprowadzenia tego przepisu może być zwiększenie wpływów 

Krajowego Funduszu Drogowego o kwotę 153 489 325 zł (przy założeniu analogicznej 

wysokości wpływów jak wskazana povvyżej średnia kwota wpływów na jedno urządzenie 

rejestrujące- iloczyn 265 urządze:P.. rejestrując)'ch i tej kwoty). 

Założenia projektów aktów wykonawczyth 



W związku z treścią art. 34 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Sejmu RP projektodawca wskazuje, że 

przepisy projektu ustawy przewidują wydanie następujących aktów wykonawczych: 

l) rozporządzenia w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń rejestrujących 

i dokonywania pomiarów przez te urządzenia (na podstawie art. l pkt 11 projektu ustawy

art. 131 g ustawy Prawo o ruchu drogo~ym ). 

Zgodnie z upoważnieniem zawruiym w art 131g projektowanych przepisów ustawy 

minister właściwy do spraw transpmiu, mając na względzie przyczyny i miejsca 

zaistniałych wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i właściwej organizacji kontroli ruchu drogowego 

z użyciem urządzeń rejestrujących, określi, w drodze rozporządzenia: 

- szczegółowe warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych urządzeń 

rejestrujących stacjonamycl1 oraz przenośnych, 

-tryb i sposób udzielania zgody na lokalizację stacjonamego urządzenia rejestrującego 

w tym kryteria dla sporządzenia analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

informacji o miejscu lokalizacji oraz opinii, o których mowa w art. 131 c ust. l, 

- sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. 

2) rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków technicznych przetwarzania 

danych importowanych z urządzeń rejestrujących (na podstawie art. l pkt 13projektu 

ustawy- art. 140aq ustawy Prawo o ruchu drogo·wym). 

Zgodnie z upoważnieniem w art. 14aq projektowanych przepisów ustawy minister 

właściwy do spraw transportu oraz minister właści\\'Y do spraw wewnętrznych 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne przetwarzania przez 

Inspekcję Transportu Drogowego danych importov1:anych z urządzeń rejestrujących, 

których mowa w art. 131 f ust. 3 pkt l, mvzględniając dokumentację i zakres czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o nałożenie 

kary pieniężnej, o których mowa 1;1/ a_rt. 14-0a.l i 140am, oraz konieczność ochrony 

zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną inge~·encją. i ujawnieniem. 



t ,. 

Ponadto, należy wskazać, że projektowane przeptsy ustawy powodują konieczność 

znowelizowania obecnie obowiązujących przepisów i wydania poniżej wymienionych 

rozporządzeń: 

l) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w spraw1e szczegółowych warunków 

i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów 

w krajowym przewozie drogowym, zmieniającego przepisy § l i § 2 oraz dodającego § 

14a w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7/istopada 2014 r. w r;prawie szczegółowych 

warunków i sposobu prowadzenia czynności :n::iqzanych z nadzorem nad wydawaniem 

dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. poz. 1704 ), w związku ze zmianą 

art. 86 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym poprzez dodanie pkt 4, przewidującego 

nadzór wojewódzkiego inspektora transportu drogowego nad wykonywaniem obowiązku 

informacyjnego określonego w art. 83 ust. 3 ustm•,y o transporcie drogowym (na podstawie 

art. lO projektu ustawy- art. 86 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym). 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Affriistr6vv z dnia 7 listopada 2014 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu prov,,a:lzenia czynności związanych 

z nadzorem nad wydawaniem dckumentó"w w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. poz. 

1704), wynika ze zmiany treści przepisu art. 86 '..lSt. 2 ustawy o transporcie drogowym, 

poprzez dodanie pkt 4 przewidującego n2.dz5r wojewódzkiego inspektora transportu 

drogowego nad wykonywaniem obowiązku infor.~acyjnego określonego w art. 83 ust. 3 

ustawy, przez organy, o których mowa. wart. 7 ust. 1 pkt l i ust. 4 pkt 2 i 3, art. 18 ust. l 

pkt l oraz art. 33 ust. 8 w zakresie krajowego nieze.robkowego przewozu drogowego, 

zawartej w art. 10 projektu ustawy o zn.,ianie m-tawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw. 

Zmiana brzmienia art. 86 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym jest wynikiem realizacji 

wniosku Najwyższej Izby Kontroli, związanego z wykonywaniem zadań przez samorządy 

terytorialne w zakresie organizowania regionalnych przewozów autobusowych, 

zawierającego postulat wprowadzenia do ustawy o tra.11sporcie drogowym przepisu, 

dotyczącego nadzoru organów samorządowych 'N zakresie wykonywania obowiązku 

informacyjnego, określonego w art. 83 ust. 3 ustal1J' o transporcie drogowym. W tym celu 

w projekcie zaproponowano "~'prowadzenie zmiar..y, polegającej na dodaniu wart. 86 ust. 2 

punktu 4 stanowiącego, że przedmiotovvy nadzór sprawc'.vać będzie wojewódzki inspektor 

transportu drogowego. Wprowadzenie przepisu dotyczącego takiego nadzoru jest również 



konieczne z uwagi na fakt, że niektóre samorządy nie realizują obowiązku wynikającego 

z art. 83 ust. 3 usta\\'y o transporcie drogowym. 

W związku z powyższym niezbędne stało się dokonanie odpowiednich zmian 

w omawianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r., 

uwzględniających przyjęte rozwiązania prawne wynikające z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy 

o transporcie drogowym. 

2) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zmieniającego przepisy pkt 5.2.56 

,,Automatyczna kontrola prędkości" załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spra1-rie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urzqdzdz bezpieczeńsfl.va ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach ~Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) w 

zakresie znaku D-51 "automatyczna kontrola prędkości" (na podstawie art. l pkt 11 

projektu ustawy - art. 131 d ust. l ustaYiy Prcr..vo o ruchu drogowyrn ). 

Przepisy przedmiotowego projektu ustawy uchylają przepisy określające uprawrueme 

straży gminnej (miejskiej) do używania urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów 

ruchu drogowego, w tym m.in. art. 129b ust. 4. Tym samym zbędne stają się przepisy pkt 

5.2.56 "Automatyczna kontrola prędkośc:'' z;:,~ącznika n.r l do rozporządzenia z dnia 3 

lipca 2003 r. określające zasady oznakov1ania odc:nka drogi publiczn~j w przypadku gdy 

automatyczna kontrola prędkości przy ·~:życiu ·1rząezenia rejestrującego była wykonywana 

przez strażników gminnych(miejskich) w tryb~e US'tano\Yionym w uchylanym ust. 4 art. 

129b ustawy- Prawo o ruchu drogowym. 

Zgodność z prawem Unii Europejskiej. 

Projektodawcy oświadczają, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy nie był przedmiotem konsultacji publicznych." 
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Z\1\Tiązek Vvojewództ\t\? Rzeczypospolitej Polskiej 

zw /0714/85/15 

Warszawa, 241utego 2015 r. 

Pan 
lech czapla 
Szef 
Kancelarii Sejmu 

cf!tru.to~o/ ~ Htt-Wl?~e 
W odpowiedzi na pismo z dnia 04 lutego 2015 r., dotyczące 

przedłożenia opiniint.poselskiego projektu ustawy (RS-02Q-1205/15)- o 
zmianie ustawy - Prawo o ruchu dropwym oraz o zmianie niektórych 

Innych ustaw, w załączeniu przekazujemy opinie otrzymaną z 

województwa mazowieckiego. 

Ciepielewski 



UIZłld Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie 
Depart.amant Organiucji 
ul. Jaglalłońska 26. OJ. 719 WaliZlwa 
teł. (22) 5979-1DO.fax: (22) 5979-290 
a-mali: orvaniZacyJnyctmazovla.pl 

OR-OP-11.0821.94.2015.PW 

NrKsnc.: 

e-mali: 

(!)t.tzowsze. 
serce Polski 

Warszawa, dnia lutego 2015 r. 

Pan 

Bogdan Ciepielewski 

Dyrektor Biura ZWI~u Wojew~ RP 

biuroAzwrp.pl 
l.aztramskaflzwrp.DI 

W nawiłtZaniu do pisma prze&łanego drogą elektroniczną w dniu 13 lutego 2015 roku, dotvczącego prośby 

o zgłoszenie ewencualnych uwag do poaelaklego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu 

drogowym oraz o zmianie nleldótych innych ustaw. poniżej przedstawiam uwagi do wyżej wymienionego projektu. 

1 ). Art.1 Ob - do podmiotu, któ'Y zainstalOWał urządzenie rejestrujące powinno oaleteć, oprócz ponoszenia kosztu, 

takte dokonanie zmiany organizacji ruchu w terenie w związku z instalae;~ urządzenia jak równi~ po jego usunięciu 

2 drogi. 

2). Art. 20 ust. 1 - w związku z wykorzystywaniem pojazdów coraz lepiej wyposatonych w rótne systemy 

bezpie~ństwa, bezpieczniejszymi drogami wyposatonymi w chodniki i drogi dla rowerów odlmlowane od jezdni, 

z elemeotami .uspokojenia ruchu", uytaml na przejściach dla pieszych, aktywnym oznakowaniem lłp, w obszarze 

zabudowanym prfdko~ dopuazczalna pojazdów lub zespOłu pojazdów poWinna wynosić 60 km/h. WSkazuje 

na to rOwniet brak wniosków o wprowadzenie, w zwi-zku ze zwiększcnij wypadkowością, dodatkowego ograniczenia 

prędkości do 50 kmJh znakiem B-33 w godzinlleh 23-5, w których od lat obowiązuje prf(fkołć dopuszczalna 60 km/h, 

a klófY to okres doby charakteryzuje sit zdecydowanie gorszymi warunkami ruchu, w tym gorszą widoczno6c:ią, 

warunkami drogowymi w okresie zimowym, czy w czasie opadów atmosferycznych. Utrzymanie prędkości 60kmlh przez 

całą dobf l:większy prędkość podróży, a tym samym poprawi efektywność transportu, co ma wpływ na rozwój 

gospodaR:ZY kraju. W przypadku wprowadzenia na obSZ&fZe zabudowanym prędkości dopuszczalnej 50 km/h przez 

całą dobę należy określić w definicji obszaru zabudowanego precyzyjne kryteri001 jego wprowadzenia (nie tylko jako 

Obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. gckie przepiiSy wykonaw~e nie precyzują jednoznacznie zasad 

wprowadzania takich znak6w drogowych}. 

3}. Nale1y skorygować brzmienie art. 12Q ust. 2 pJct 7a pozostawiając uprawnienie do wydawania poJeceń przez 

policjanta jedynie osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagraża~c:ą 

jego bezpieczeństwu. Należy wyłączyć z tego punktu .osobt odpowiedzialną za utr.eymanie drogi" ponieważ zgodnie 

z ustawą o drogach publicznych ze utrzymanie drogi odpowiada jej zarządea. którym chociażby na drogach 

wojewódzkich i powiatowyCh jest kilkuosobowy zarząd województwa i zarząd powiatu. W prlYP8dku nie wprowadzenia 

www.mazovia.pl 



proponowanej korekty naleiy doprecyzować zakres poleceń (trudno sobie wyobrazić aby polecenie mogło dotyczyć 

dokonania przebudowy skrzytowania. zmiany organizacji ruchu itp. dla poprawy bezpieczeństwa ruchu. ktOre to decyzje 

są podejmowane przez organy zarzqdz:ające ruchem lub nadzorujące zarządzanie ruchem przy uwzględnieniu 

zaplanowanych środków finansowych). Jest to tym bardzlej zasadne. że zgodnie z ust.4a uprawnienia w powy:tszym 

zakresie posiadaJ!\ r6wniet funkcjonariusze Stra!y Granicznej lub organów celnych. 

4). Należy uzupełnić w ustawie deftnlcję .ra!ącego naruszenia przepisów ruchu drogowego• uprawmąącego 

inapektor6w Inspekcji Transportu Drogowego do niezwłocznego oddania Policji kierującego pojazdem zgodnie 

z art. 129 ust. 7. Brak doprecyzowania tego poj~la pozostawia zbyt duty margines uznaniowości. 

5). Art. 131d ust. 1 - stacjonarne urządzenia rejestrujące i zapisujące naruszenia niestosowania się do ograniczeń 

prędkości nie powinny być oznakewywena znakami drogowymi. Kierowcy powinni przestrzegać prawa na wszystkich 

odcinkach drOg i spodziewać sit kontroli w katdym miejscu. W przypadku pozostawlenia tego obowiązku naJeżatoby 

oznakewywać równie~ miejsca kontroli prtdko6cl wykonywanych przenośnymi urządzeniami reje&trującymi. 

6). Art. 131d ust. 3- pomiar prędkości na określonym odcinku drogi przy utyciu staqonamych urządzeń rejestrujących 

powinien być motliwv także poza obszarem zabudowanym (miejsca niebezpieczne nie musz" być związane jedynie 

z występowaniem zabudowy o charakterze mieszkalnym 1 ruchem pieszych. kt6re uzasadniają wprowadzenie 

oznakowania obszaru zabudowanego). 

7). Art. 140al ust 3, art. 140am ust. 3 ·wysokość kary powinna być taka sama niezaletnie od tego czy odcinek drogi 

znajduje się w obszarze zabudowanym, czy poza obszarem zabudowanym (uzasadnienie jak w pkt. 6). 

8). Art. 140ap oraz ustawa o transporcle drogowym • kary pieniętne powinny byĆ przekazywane do zarządu drogi, 

na której funkcjonuje urz .. dzenie rejestrujące i zaplsuj"ce naruszenia, z przeznaczeniem na finansowanie działań 

dla poprawy bezpieczeństwa na tych drogach publicznych, a nie jedynie na drogacłl krajowych. 

9). Ustawa nie powinna wskazywać w art.140af poziomu błędu kontroli (10 kmlh wobec wartości plędkości zmierzonej). 

Należy rozszerzyć w art. 140al możWwo6ć nakładania kary pieniężnej równlet w przypadku przekroczenia prędkości 

dopu~alnej o 1 km/h do 1 O km/h włącznie. Projektowany zapis umoż6wia jazdę z większymi prędkościami 

niz prędkość dopuszczalna. a) powoduje deprecjację znaczenia przepis6w ogólnych i znak6w drogowycłl oraz stwarza 

zagrotenie bezpieczeństwa ruchu. 

Spraw, prowadzi: 
Pawi!! Wa~z"'wski 
1el (22) 5!:17~ 1668 
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MAZOWIECKIE BIURO Pi.ANOWANIA REGIOHALN'EGO 

W WARSZAWIE ··.~, 
00..10W81BlJ11118, Ul. Solec22. teł.: (022) 518-48-00, fax: (022)518-48--48, eimU: ~:.pl 

W-Z.PP .... 103.10.15.MB 
i Warszawa.u>tutego 2015 .r. 

Pan 
... n Ciapielew8ki 
DyrektOr Biura Zwiqztw Województw RP 
ul. Świętojerska sn 
Q0.;.236 Warszawa · 

~do::r~~J~~ 
uwagi MSPR do poeelsldego projektu ustawy o zmianie ustawy Pniwo o ruchu dmgowJm 
oraz zmianie niektótych innych ustaw. 

Przyjmujemy cele przedhm)nego projektu za 81Uszna i wyra2amy nasze poparcie dla · 
działań mających usprawnić posftpowania w zakresie instalowania, lokalizowania 
i ODtaczania ur%ądZeń rejestrujqcych umieazczanych w pasie drogowym dróg publicznych. 

Uwtgf aysternowe: 

1. Przadstawiony poselski projekt ulław'J nale.ty uznać za Zbytnio ałconc:&nb·OwaAY na 
problematyce stoaowania ~ rajeatrując;ych do ujawniania nieetoaowania. się do 
ogranicZania prędkojej olae61onego UBtavnt lub znakiem hA> niestoaawania się do 
sygnałów świetlnyc:h. Z tego wzgi(Ktu nalety zwrócić uwagę na motliwość wykolZystania 
urządzeń rejeltruj~ch do ujawniania przypadków ponJSZania się po pasach· 
Wydzielonych dla ruchu pOjazdów wykonuj-cych odpłatny przewóz osób na regularnych 
liniach (tzw. buBpalów) pojazdów niauprawnionych. 

Coraz szerzej stasowańe razwi~ie. jakim jest tworzenie ~!onych pasów 
autobusowyd1, W)'lnaga ueprawnienia egzekucji agn~nicZeń dostępu do pau 
wydzielOnego. Z tego względu uzasadnione wydaje się dodanie wart. 1. ust. 1 pru"_. 
zmiany art. 1 uat. 1 pkt 5 łlt. • uatawy Pmwo o ruchu drogOWJIII trzeQego tiNt 
a brzmieniu ,.poruszania się pojaZdem nieuprawnionym po pasie wydzielonym dla ruchu 
pgjazdów wykonUjących cq,tatny przewóz oaób na regułamych liniach·. K~ 
nafety uzupełnić zapisy art. 1 uat. 13 projektu o dodanie do proponowanego •rt. 1eaf 
uat. 1 oraz art. 140am uat. 1 ustawy Prawo o rudlu drogCMJin po zapisie 
.niMtoWNania się do sygnału świetlnego~ zapisu ~lub poruszania się po pasie 

· wydzielonym dla ruchu poJazdów wykonujt1CY(:h odpłatny pl%eW6z osób na regularnych 
Nnlaeh pojazdem nł~lonym•. 

Ułatwi to Oli.aanle celów, jakie przyjwiecają tworzeniu bułpasów, tj. usprawnieniu 
działania komunikacji pubficznej i zwitkazaniu jej etrakcyjności dla mieszkańców miast, co 
wpisuje sę w politykę równowilżenia mobilno6d w miastach i lłanowi jeden z lduc::zDWYCh 
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elementów podejmowanyCh przez Unilf Europejeką działań na rzecz ograniczenia emisji 
gazów cieplamianych. 

2. Kolajn._ uwagą odnomtea sit do kwestii urządzeń rejestrujących jest arbitralnie 
przyjęta. na poziomie 1 o kmlh, granica tolerancji przy pomiarze P"fdkośc:i. Zapisana 
wart. 1 ust. 13 projektu jako proponowany •rt. 14011f usL 2 Prawa o ruchu drogcMJm 
wartość jest sztywna i niezaletna zarówno od typu urządzania rejestrującego, jak 
i mierzonej prędkości. Ze względu na charakterystykę techniczną urządzeń rejestrujących 
podejśde takie nalety uznać D nieprawidlowe. 

Równocześnie należy podkreśUć. Ż8 zapis taki stoi w Sprzec2J'Iości z cmałaniami 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz w znacznej mierze niweluje 
zmiany wprowadzane art. 1 uat. 4 lit. a projektu jako nowe brzmienie art. 20 ust. 
1 Prawa o ruchu drogowym. 

Jako przykład zastosowania zrótnicowanago podejścia do błędu pomiaru wskazać 
można rozwiązania prawne stosowane w Szwajcarii, które obrazuje poniższa tabela. 

Dopuszczalne przekroczenie prędkości uznawane za błąd pomiaru 
l do 100 kmlh 101-150 nad 150 km/h 

5kmlh 6 krn/h 7kmlh 

3kmlh 4kmlh 5kmlh 

7kmlh Bkmlh 9kmlh 
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Związek Wojewódzhv Rzeczypospolitej Polskiej 

ZW/0714/95/15 

Warszawa, 27 Jutego 2015 r. 
SEKRETARIAT SZEFA KS 

l.dz ............................................. . 
27 02. Z015 Data wpływu .............................. .. 

Pan 
Lech Czapla 
Szef 

Kancelarii Sejmu 

lf l tAA'JŃu 
W ślad za pismem z dnia 24 Jutego 2015 r., w sprawie 

przedłożenia opinii nt. poselskiego projektu ustawy (RS-020-1205/15)- o 

zmianie ustawy - Prawo o ruchu dro,owym oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw, w załączeniu, dodatkowo przekazujemy opinie otrzymane 

z województw: zachodniopomorskiego, śląskiego i kujawsko

pomorskiego. 
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WICEMARSZAŁEK 
WOJEWODZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Szczecin, dnia 231ulego 2015 r. 

ZWiqZek WojewódzWI AP 
Wf!'ł1NZ8Wie 

OdpowledajlłC na e-mail t dnia 13 lutago 2016 r. zawieraiący ~ o przeJcazanle Qpinll 
do projektu ustawy o zmłanłe uatawy Prawo o ruchu drogo~ oraz o zmianie niektOtych innych 
ustaw, uprzejmie łntonnujf, ze Wojaw6dztwo Zac:hodnłopomorskle opiniuje projekt nea.arwnte 
i wnosi następując;& uwagi tło treści kanauhOwanego matsrialu: 

t) art.1 płct 7 l dlllu -dotyczy nlep~~wtdłDMgo ołcrł6łenla winy. 
Województwo Zachodniopornorakle zwraca uwa99 na utycie wyratat\ .,naruszenie 

nlfitoaoWania się do ograniczenia sqdko&cr oraz .naruszenie nleetosowarua aię do sygnal6w 
iWielfnyeh•. Dosłownie oznacza to, le proJektodawca ma zamiar karat • stosawanie sit 
do ogranfCHń prędkołd oraz za 8łalowanie tio do sygnałów iwietlnyr:h. Wcbec powyilzego cały 
tekst projełdowBnego aktu PI'8WI\890 nalaty zr.dagować ponownie łiłk, aby odzwierciedlał 

~-łntencje projeldDclawey. 
2) 8ft. 1 pkt 5 ppkt a l b-dotyczy ~ant. Informacji w centtaf..., ewldellcji pojaddw. 
Zapisy pf'Ojektowanego aktu p!1IWneGO proponuJil dodanie do informaql zawartycli 

w cermafnej ewidencji poJszdOW inłbrmat; o nalotcnych karach admlnistnlcyjnych za naruszenia wraz 
z podaniem rnlejaca araz roduju naruliZania NaruR&nla %Wiązane są boWiem z działaniem kierowcy, 
nie powłMy być witO przypi"ywane do pojazdu. 

3) art. 1 pkt 8 ppkt d oraz pkt 7-~zada'\ IMpekcJI T...,..potta DfOIOWIIO. 
ZapiSy proJektowanego aktu prawnego w sposób niejasny wskaZUją adanil tnspalcqi 

Tranaportu Dragowego, zwtaucza w zaf<ruie wap6ldzlatanla z: polieM- Okre6łony w projeldDwanym 
~'Spisie art. 129 ust 7 zmienianego aktu obawiłtuk ujp przez inspektora ITD kierulącego pojaZdem 
innego nit wymieniony w projektOio\'lnym ust 6 nie ~ sił z nadaniem w projeldoWanyc:łl uat 6 i 8 
temu in&peldorowł sloeown~ch upnawnleł\ po temu. 

4) •at. 1 pkt 11 l 1rt. 1 l*t 14 - ciotyczy ollratlen• DUCI ldywanla ~ 
rwjułiU.Jłlc,cft w kontroll rudlu drOgowqo. 
w~ Zachodniopornorlkle zwraoa UW8ft na bitdną ko~ piOjektDw8nego 

zapiali art 131c ull 1 pkt 3 ppkt a l b zmienianego aktu pt11Wr18gO, wyn~ przede w.;zystldrn 
z faktu, 2:8 wymieniony w ppkt a korMndant wajewOdzid policji stanowJ ... zgodne z art. 1401 pkt 2 
ppkt b zmienianeGO aktu prawnego- za&ttpcę p~o wymienionej w ppkł b wojew6ctzkiej 
rady bezpl8Cleństwa ruchu di'OQOW890. W ~u z tym mota doJU: do aytuaqi, w któreJ łcomendant 
wojewódzlei policji mo2e wydat oplnl, zar6wno jako korDendant wojeW6dzkł policji, j-'t i mill6 islotny 
wpływ na Qp.inlę wojewódZklej rady bazplaczeństwa ruchU drogowego. Ponadlo CZionklem 
Woi~eJ rFifh beZpieczeńllwa ruchu dr.ogc•go jeSt .wojeWódzki inspektor transportu drogowego, 
w ._u z czym główny lnspelctDr tranaportu drogawago mate przez IWOjego podWiadnego ~ 
na oplnlfP wojewódzkiej rady bezpieczeńatwa NChu drogOwego. ~·wyeliminować • nleprawldlowołć 
l jednoc:zełnie zapewnl6 tenntnowq reai~Z~c:it wnlollców o Ud%ieJenle opinii, proponuje się rmwa.tyt 
zmian• zapiau art 1 pkt 11 konsultOWinago lkłu prawn1g0 w taki epoa6b, a przepis wt. 13tc ust. t 
pkt 3 ppkt b otJZyma btzmienle ~~ m...alka wojeWOdztwa•. Wlą2e się z tym uaunęcie 
zapisu art 1 pkt 14 konsUltowanago aktu Pf1łWMSO. 

UflltdMMuellcDWIIrtwa~w• z.chodalopo"......,. 
ul. !(orany 3<4, 7o-540 Saaiecłn, tel. 1....0891 )-48 07 2.C5, (+48 91148 07 301. fax (-!48 91)4!4 03 13 
www.wzp.p~ wtcernarszilelcewzp.pl 

......... 
iS22A. 
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5) 1rt. 1 pkt 13 - dotycay ok,.łlenla kar płenittnych za naruaenle uj.wntone 
przy uiyclu stacjonarnego urqdzenla rejl8tru.cego. 

ProjaktDWany zapis arl 140af zmiantanego aktU prawnego zakłada, że za naruszenie 
niestosowania afł do ograniczenia prtdJcoAci lub sygnai&.N łWietlnych przez kian.Jjąc:ego, 
kara administracyjna bęldzle nakładana na wtałclcłela pojazdu, jego posiadacza. uzytfcownlka 
w leasingu oraz zaldad lub wydzieloną Jednostkę organizacyjną podmiotu. ProjektoWany PIUPis 
narusza konatytucyjną zasad., adekwltnoAcllcary do popełnionej winy oraz za&adf odpowl-ialnołlci 
za wlilsne r:zyny. Projektowane zapisy tego i dalszych artykułów nie przewidują ~IIWO.łci nalotenia 
kary, czy też jeJ przeniesienia. na osobo faktycznie popełniaj~ ujawnione wykroczenie, 
nawet w przypadku, gdyby jej personaHa były podane Głównemu Inspektorowi Transpor1U Drogowego 
przez włałclciela poJazdu, jego posiadacza, utytkownlka w leasingu oraz zaldad lub wydzieloną 
jednostkt organizacyjną podmiotu. Je&t to szczególnie istotne w optyce projektowanych :zapisów 
art. 140am usl 4 oraz att. 140ep Clił. 4 zmienianego aktu prawnego, układa~, :te czwarta 
i kolejne kary nalotone w oki'8Sie 12 mlesłlfCY od dnia ujawnienia pierwszego naruszenia nalotone 
będą na wła&clciela pojazdu. jego posiadacza, utytkownlka w leasingu oraz zakład lub ~leloną 
jednostkt organizacYJrNt podmiotu w lewocle zwiększonej o 50% od podstawowej. Tak tradagawane 
zapisy pcl'I.WduJą. 2e powi~kSzone kiry dotykać nie b~ą klemwey dokon~o licznych naruszeń, 
a szczególnie niesprawiedliwe będą w stosunku do zakładów lub wydZleJonych jadnostek 
DfganizacyJnydł oraz zatrudnionych w nich osób. kfóre bOdą wykanywaó twOje obowiązki za pomoall 
pojRdów, którymi wcześniej dokonano naruszeń. PI81W1Ze naruszenie dokonane przez taklego 
kierowcę btdzle np. czwartym naruszeniem dokonanym za pomocą pojazdu. w związku z ~ ka111 
zastanie padWyDzona o 50%. 

Kwatdlą szczegOinle litotnę jest przeznaca~nfe proponowanych kar w prgjektowanym zapisie 
art. 140ap ust.2 zmienianago aktu prawnego. Projekmdawca zaWada przekazywanie 6radk6w z ~ 
kar na rachunek KrajoWego Funduszu Dragow.go z przeznacz:enlem na finclnsoMinia zadań 

i~Włestycyjn~ ~nych z poprawą bezpieczeńStWa n~chu dtogOWeOO na dqac:łt Wjowych 
oraz budOWy lub przebudowy dróg krajowych. Województwo Zachodnlopomonikie zwrca UW&Gt 
na fakt. te dragi krajowe nie tylko znaJdu.ilł sit w najlepszym stanie technicznym apo6ród wszydclch 
Qlegorti dn)g pubłc:Znych, ale btdąc i tak jUl drogami stosunkOwo bezpiecznymi, są tu drogami 
na Jdórych bezpiecmństwo stale lit papt8Wia. ZUpetnie l~ wwlłtd& sytuacja na drogach 
88tnQr%ądowych, charektlefyzuRcYdt alt ~ gorszymi persmetrami technicznymi oraz &tanem 
tachnlcznyrn, duzyrn zrótnicowaftlem UCZ811tników IUc:hu i dutym i.adzlal.m niechronionych 
UCZ8Itnik6w ruchu na nich. a IBkte znacznie wlę~ wypadkawoeclą. ldóra nie wykazuje łBndenqJ 
apadkow&J (C2818m dZieje llę wrocz praciwnle, np. na drogach wojaw6dzklch w wojewódzlwia 
zachodnlopomorsfcirn liczba ofiar M'llertałnych wzroefa o 100% w roku 2013 w &1Diuntu 
da roku 2012). Wobec powy28Zeg0 ~ Zachodniopomorskie postuk4e zrnar,. tre6cf 
art. 140 ap ust. 2 zmienianego tkta ~w a.n ·~· żaby po 8loWch .na racłt~ umle6ció l 
słowa .zarządcy drogi, na ldóntJ stwierdzono naruszenie z przunaczeniem na: 1) finansowanie zadał\ 
irw.esfycyjnych zwiąqnych z ~ bezpieezeństwa ruchu drogowego na drogach zarądza~ 
przez zarządct drogł, 2) budowy l~ przebudowy dmg zarządlanych przez zaf74(fcę drogr. 
Taka zmiana pozwoliaby wprowadzić 6rodkl finanSCPMt na bezpośrednią lub pośrednią popr11111ę 
bezpiec28ństwa na bardzo nlebezpiaeznych drogach, jaldmi są drogi' urnoaądrMe. 

l) art. 2 piel Z- dGIJczy niMlUCIWilgo Ok....."la •Idu pnwneao.. 
Zmieniany pmjeldDwenym zapisant akt prawny kończy sit art. 53. WobeC ~ 

Województwo zachodniopomorskie zwraca uwag' na kontec::zrać pi"BWidbwlj redakc:jł 
projeldDwanego zapiSU art. 20. zmlen'-nago aktu poprze dodanie po elawach .wart 131b LISt 1· 
llów .ustawy Prawo o ruchu drogowym•. 
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URZĄD 

MARSZALKO W SKI 
WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSK.IEOO 

Wydział 
Pomocy Prawuej i Nadtoru 

Właścicielskiego 

ul. LiJoail 46 
40..037 Katowice 

teł ........ (32) 20 78 6!7 
fu. +48 (32)20 78 618 
biuro.praWDC@IIIIIcie.pł 

www.s1askie.J)l 

Katowice, dcia 23 Jutego 2015 r. 

Pan 
BagdaD Ciepielewski 
Dyrektor Biun 

OP.0821.00046.2015 
OP.KW-00128/15 

Zwi.zku Wojew6dzttir RP 
ul. Świętojena sn 
00-2l6 Wanu1Va 

W odpowiedzi na pismo z: dma J3 Juteso 2015 r. (przekazane drogą 
elektroniczną) dotyczące konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo 
o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych iDnyrh ustaw, przedstawiam 
niżej uwagi do przedmiotowego projektu: 

1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym: 

l) Skre§Jić lit b wart. 13tc ust l pkt 3 - .. b) właściwej Wojewódzkiq Rady 
Bezpieczatwa Ruchu Drogowego" oraz proponowany pkt 9 wart. 140b 
ust. 2 - ,,9) opiniowanie zasadoości Johlizacji StacjODanlych UfZildzeń 
rejestrujących". Wojewódzka Rada Bezpiecze6stwa Ruchu Dmgowego 
zbieta się oe posiedzeoiu plenamym cyklicmie np. w województwie 
śl451dm nie rzadziej, niż I"'Z na kwartał. Opiniowanie zasadności lokalizacji 
stacjonarnych urztdz;eń rejesuuj,cycb przez Radę zapewue wytnag,~ne 
będzie w olacślonym terminie, co może być niewykonalne w sytuacji, 

gdy nie będzie możliwe zwołanie w pożądanym terminie posiedunia ltldy, 
a opiniowiDie w cyklach kwartalnych niepoliZebnie wydłu!y procedury 
administracyjDe w przypadkach, gdy istnieje pilni potrzeba montażu tych 
urządzeń z;e wzgl~ np. Dl zwiększenie ilości wypadków drogoWych. 
Portadto należy wzi\Ć pod uwagłb że zastęp~ przewodnic22Pgo Rady jest 
Komendant Wojewódzki Policji., a w jej składzie zasiada równici jego 
przedstawiciel, w zwi.UU z tym pows11Dic tytuacJa, że Policja będzie 
się w dllllej sprawie wypowiadała dwukrotnie - raz; samodzielnie 1 drugi 

ru poprzez Radę. 
2) w art. 140ąf ust. 3 powinno być: ••... o którym mowa w art. 80b ust l pkt. 5 

•• ••••• l 

3) w art. J 40ah usŁ 2 jest zapis o gromadzeniu danych, oprócz danych 
wymienionych w art. 131 f usl l. m.in. numeru rejesttacyjuego pojazdu, 

Strona l z l 

------------··-····--------
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którym naruszono przepisy, natomiast w art 131 f ust. l jest jui mowa o numerze 
rejestracyjnym pojazdu; 

4) wart. 140al ust. l powinno być:" ... o której mowa wart. 140afust. 2 ..... ". 

2. Ustawa o drogach publiC2:Jlych: 
W art. 20e powiMo być: ., ... zadań okrrd;lonych w art. 131b ust. l ustawy Prawo o ruchu 
drogowym przez lnspekcj~ ..... ". 

Zastępca D"'*"-"'" 
Pravmej i N~frłtnWJiUici1 

Strona Z z l 
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IF-fil.BOO.J. '} 2015 

Torw\, ~~ Jutego 2015 r. 

Paa 

Bo1dan Ciepielewaki 

Dyrektor Biura Zwi.pu 

Wojew6dztw RP 

Nawięzujęc do pisma z dnia 17 Juteaa 2015 r. pozytywnie opiniuję przedmiotowy 

projclct o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw 

z nast~ąjącymi uwagami: 

l. W związku z planowanym wprowadzeniem w obszarze zabudowaa)'lll ograniczenia 

prędkolei w porze nocnej tj. od aodz. 23.00 do 5.00 do SO kmlh nalety d~wać 

poj~ie obszaru zabudowanego omz zobo.więzać zarządców dróg do przeprowadzenia 

weryfilcacji istniejących obszarów lub zrezygnowa6 z wprowadzenia tego 

ograniczenia. 

2. Art. l40ap ust. 2 pkt l i 2 wskazuje się na finansowaie zada6 inwestycyjnych 

zwip1ych z poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich oraz budowę 

lub przebudowę dróg ~owych w ramach Krajowego F\uxluszu Drogowego. -

zuadnym jest skierowanie środków finamowych z tytułu kar za pośrednictwan 

Oł6wnego IDspektoratu Traasportu Dro1owego do włakiweao 1.8f211dcy drogi, gdzie 

nutępiło DIUUSZCnie przepisów prawa (jdłi droga krajowa- do Krajowego Funduszu. 

jdli na drodze samorządowej do willkiwego samo17.11du na tm eel. bądź wydzielenia 

w ramach Krajowego FwidUIZU Drogowego subkonta dla samOJ?Jidów). 

3. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 WIZŚnie 2001 r. 

o transporcle drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z p6.tn. zm.)- art 46 ust 3 

... . . z przeznaczeniem na budo"Nł i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby 

gromadzenia danych o drogach publicznych i spon,odzania informacji o sieci dróg 

publicznych. jak również na popnwę bezpiecze~btwa rumu dropwego i budowy 

., 
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autosttad."- brak doprecyzowania podziału środków- z po'Wyt.szego zapisu wynika, 

iż przewiduje się przdcazanie środków na poprawę brd na wszystJdch drogach 

publicznych . 

' : 



Stanisław żmijan 
Poseł na Sejm RP 

SEKRETARIAT 
MARSZAŁKA SEJMU 

WPŁYNĘŁO 

z 7. 02. 2015 

Nr~.Q~::~W.~.(?.)J?. ... 

Szanowny Panie 

Warszawa, dniaivG lutego 2015 r. 

Szanowny Pan 
Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu RP 

W nawiązaniu do Pana pisma nr BL-1600-15115 z dnia 26 stycznia 2015 r. i zawartych w nim uwag do 
projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
przedstawiam poniżej propozycję uzupełnienia przedmiotowego projektu. 

1) W zakresie uwagi o braku w uzasadnieniu argumentacji o przyczynie zmiany art. 97 § 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U z 2013 r. poz. 395, 
z późn. zm.): 

.Projekt ustawy wart. 3 zmienia brzmienie pkt 3 wart. 97 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r.- Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, usuwając z obowiązującego przepisu wyrażenie .lub 
urządzenia rejestrującego". Zmiana ta wynika z faktu, iż naruszenia przepisów ( niestosowania się do 
ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym oraz niestosowania się do sygnału 
świetlnego), o których mowa w art. 140af ust. 1 projektowanych przepisów ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym, ujawnione przy użyciu urządzeń rejestrujących zostają objęte postępowaniem 
administracyjnym, zamiast dotychczas stosowanego postępowania mandatowego. Zachowanie 
dotychczasowego brzmienia skutkowałoby występowaniem podwójnej procedury nakładania kary, 
zarówno administracyjnej- wprowadzanej nowymi przepisami ustawy, jak i wykroczeniowej - stosowanej 
obecnie za te same naruszenia przepisów ujawnione przy użyciu urządzeń rejestrujących.". 

2) W zakresie uwagi do art. 4 pkt 1 projektu ustawy uprzejmie wskazuję, że niezbędne jest usunięcie zmiany 
proponowanej pkt 1 ze względu na brak zmian w stosunku do obowiązującego od 3 lipca 2014 r. 
brzmienia art. 46 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. 

3) Jednocześnie konieczne jest dodanie w projekcie ustawy art. 2a w brzmieniu: 

.Art. 2a. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu 
Drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39b: 
a) ust. 1 pkt 11e otrzymuje brzmienie: 
"11e) wpływów z kar pieniężnych nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia 
przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa wart. 
140ap ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym;", 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11 b i 11 e, Bank Gospodarstwa Krajowego 
wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na Funduszu." 

2) wart. 39f ust. 4b otrzymuje brzmienie: 

"4b. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11 e, przeznacza się na cele 
wymienione wart. 140ap ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.". 



4) Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. 

Jednym z zasadniczych założeń projektowanych przepisów ustawy jest uporządkowanie przepisów 
w obszarze związanym z używaniem urządzeń rejestrujących i przekazanie wszystkich stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących do jednego organu zarządzającego - Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 
a w przypadku przenośnych urządzeń rejestrujących do Policji. 

Projektowana regulacja skutkuje pozytywnym efektem społecznym, bowiem pozbawiając straży gminne 
(miejskie) uprawnień do używania urządzeń rejestrujących oraz zobowiązuje te straże do przekazania tych 
urządzeń Inspekcji Transportu i Policji (art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 projektu ustawy) wpłynie, zarówno na 
poprawę porządku publicznego, jak i zmobilizuje te służby do rzetelnej realizacji obowiązków nałożonych 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o stratach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z późn. zm.). Najwyższa 
Izba Kontroli w Informacji o wynikach kontroli pt. .Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie 
(gminne) w zakresie wykorzystania urządzeń do pomiaru i rejestracji wykroczeń drogowych" (17 czerwiec 
2014 r.) oraz Informacji o wynikach kontroli pt. "Bezpieczeństwo ruchu drogowego" (24 lipiec 2014 r.) 
wskazała m.in., że w wielu gminach strażnicy przestali zajmować się patrolowaniem ulic i pilnowaniem 
porządku, a ich główną aktywnością stało się wystawianie mandatów na podstawie zdjęć z fotoradarów. 
W miejsce realizowania celów, do których została powołana straż, czyli ochrona spokoju i porządku 
w miejscach publicznych, straż obsługuje fotoradary. NIK podaje, że w ostatnich latach liczba wykrywanych 
przez straże przewinień komunikacyjnych wzrosła o 200%. Liczba interwencji w sprawach porządku 

publicznego wzrosła natomiast średnio zaledwie o 2,7%. Kontrolerzy NIK informują również 
o funkcjonowaniu takich jednostek, w których 97% spośród wszystkich wystawionych mandatów dotyczy 
przewinień drogowych. Z raportu płynie także wniosek, że strażnicy ustawiają mobilne fotoradary 
w miejscach nieuzgodnionych z policją, za to przynoszących większe wpływy do budżetu gminy. Wobec 
powyższego zmiana przepisów wprowadzana projektem ustawy spowoduje, że straże zamiast czynności 
związanych z ujawnianiem naruszeń przepisów ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących 

będzie mogła wykonywać więcej kontroli w ramach innych zadań nałożonych ustawą o stratach gminnych, 
które wydaje się, że mogły być dotychczas lekceważone. 

Przedmiotowy projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

5) Wpływ projektowanych przepisów na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 

W związku z przyjęciem regulacji w zakresie określonym w art. 7 ust. 3 projektu ustawy, lj. przekazania 
Inspekcji Transportu Drogowego około 265 (zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego) stacjonarnych urządzeń rejestrujących znajdujących się w posiadaniu straży gminnych 
(miejskich) będzie konieczne zapewnienie w budżecie państwa następujących środków finansowych na: 

1) integrację tych 265 urządzeń rejestrujących z systemem Centrum Przetwarzania Danych Centrum 
Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
szacowana kwota 15 1 05 000 zł (przy założonym koszcie jednostkowym około 57 000 zł); 

2) zakup 20 pojazdów do technicznej obsługi przyjętych stacjonarnych urządzeń rejestracyjnych -
szacowana kwota 1 600 000 zł (przy założonym koszcie jednostkowym 80 000 zł); 

3) szkolenie około 220 obecnie zatrudnionych pracowników Centrum Automatycznego Nadzoru nad 
Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz wydziałów do spraw 
automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym delegatur terenowych - szacowana kwota 220 000 
zł (przy założonym koszcie jednostkowym 1 000 zł). 

Podsumowując powyższe, zakłada się, że jednorazowe koszty związane włączeniem stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących straży gminnych (miejskich) do Inspekcji Transportu Drogowego wyniosą 

16 925 000 zł. 

Ponadto, należy mieć na uwadze, że używanie przez CANARD GITD przyjętych 265 stacjonarnych urządzeń 
rejestrujących skutkuje ponoszeniem dodatkowych corocznych wydatków przeznaczonych na: 

1) rocznych dostawy energii elektrycznej dla urządzeń- szacowana kwota 318 000 zł (przy założonym 
koszcie jednostkowym za okres roku około 1 200 zł); 

2) roczne ubezpieczenie i ochronę fizyczna tych urządzeń - szacowana kwota 1 325 000 zł (przy 
założonym koszcie jednostkowym 5 000 zł); 
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3) naprawę i legalizację urządzeń - szacowana kwota 2 650 000 zł (przy założonym koszcie 
jednostkowym 1 O 000 zł); 

4) zapewnienie łączności urządzeń z CPD CANARD- szacowana kwota 222 600 zł (przy założonym 
rocznym koszcie jednostkowym 840 zł); 

5) wynagrodzenie zatrudnionych dodatkowo 270 pracowników w CANARD GITD przy obsłudze 
przejętych urządzeń i w procedurze nakładania kar administracyjnych - szacowana kwota 15 552 000 
zł (przy założonym miesięcznym wynagrodzeniu pracownika 4 800 zł). 

Szacuje się, że łączne dodatkowe koszty związane z używaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących 
przejętych od straży gminnych (miejskich) do Inspekcji Transportu Drogowego wyniosą skali roku 
20 067 600 zł. 

Całkowita kwota wydatków budżetowych wynikająca z wprowadzenia zmian przepisami ustawy wyniesie 
więc 36 992 600 zł. $rodki w tej wysokości powinny być ujęte w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 
budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. 

Z .. Informacji statystycznej o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r.", opublikowanej na stronie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że straże posiadały na wyposażeniu ogółem 391 urządzeń 
rejestrujących. Z tego 190 stanowią stacjonarne urządzenia rejestrujące, a przenośnych urządzeń 
rejestrujących jest 201. W 2013 r. straże gminne nałożyły 940551 kar grzywny w drodze mandatu karnego 
za wykroczenia ujawnione przy użyciu urządzeń rejestrujących na kwotę 160 139 604 zł. 

Natomiast z informacji otrzymanych z 17 jednostek organizacyjnych straży gminnych (miejskich) za 2014 rok 
wynika, iż w posiadaniu tych jednostek straży pozostaje 48 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, 15 
przenośnych urządzeń rejestrujących oraz 7 urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach. Straże 
te nałożyły 267 398 kar grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia ujawnione przy użyciu 

urządzeń rejestrujących na kwotę 27 801 823 zł. Jeśli dane te uzna się za reprezentatywne, to szacowana 
na tej podstawie ilość kar grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia ujawnione przy użyciu 
urządzeń rejestrujących wynosi 1 493 608, a prawdopodobna kwota wpływów z tych kar 155 293 039 zł. 

$rednia wartość urządzenia rejestrującego znajdującego się w posiadaniu straży gminnych (na podstawie 
kosztów zakupu podanych przez straże w wyżej wymienionej informacji) wynosi: 

- dla urządzenia stacjonarnego - 17 4 329 zł, 

-dla urządzenia przenośnego- 162 982 zł. 

Natomiast średnia kwota wpływów z nałożonych kar grzywny w drodze mandatu karnego dla jednostki 
samorządu terytorialnego, uzyskanych z użyciem urządzeń rejestrujących ( ustalona na podstawie 
otrzymanych informacji) wynosi 1 605 401 zł, a średnia kwota wpływów na jedno urządzenie rejestrujące 
wynosi 579 205 zł. 

Przepisy art. 1 pkt 13 projektu ustawy w zakresie art. 140ap stanowią, że kary pieniężne nakładane za 
naruszenia ujawnione przy użyciu urządzeń rejestrujących będą przekazywane na rachunek Krajowego 
Funduszu Drogowego. 

Wobec powyższego skutkiem wprowadzenia tego przepisu może być zwiększenie wpływów Krajowego 
Funduszu Drogowego o kwotę 153 489 325 zł (przy założeniu analogicznej wysokości wpływów jak 
wskazana powyżej średnia kwota wpływów na jedno urządzenie rejestrujące - iloczyn 265 urządzeń 

rejestrujących i tej kwoty). 

6) Założenia projektów aktów wykonawczych 

W związku z treścią art. 34 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Sejmu RP projektodawca wskazuje, że przepisy projektu 
ustawy przewidują wydanie następujących aktów wykonawczych: 

1) rozporządzenia w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń rejestrujących 

i dokonywania pomiarów przez te urządzenia (na podstawie art. 1 pkt 11 projektu ustawy - art. 131 g 
ustawy Prawo o ruchu drogowym). 

Zgodnie z upoważnieniem zawartym wart. 131g projektowanych przepisów ustawy minister właściwy do 
spraw transportu, mając na względzie przyczyny i miejsca zaistniałych wypadków drogowych, 
przeciwdziałanie tym wypadkom oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i właściwej 
organizacji kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących, określi, w drodze 
rozporządzenia: 
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- szczegółowe warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych urządzeń rejestrujących 
stacjonarnych oraz przenośnych, 

-tryb i sposób udzielania zgody na lokalizację stacjonarnego urządzenia rejestrującego w tym kryteria 
dla sporządzenia analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacji o miejscu lokalizacji oraz 
opinii, o których mowa wart. 131c ust. 1, 

- sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. 

2) rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków technicznych przetwarzania danych 
importowanych z urządzeń rejestrujących (na podstawie art. 1 pkt 13projektu ustawy- art. 140aq ustawy 
Prawo o ruchu drogowym). 

Zgodnie z upoważnieniem w art. 14aq projektowanych przepisów ustawy minister właściwy do spraw 
transportu oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne 
przetwarzania przez Inspekcję Transportu Drogowego danych importowanych z urządzeń rejestrujących, 
których mowa wart. 131f ust. 3 pkt 1, uwzględniając dokumentację i zakres czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o nałożenie kary pieniężnej, o których 
mowa w art. 140al i 140am, oraz konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną 
ingerencją i ujawnieniem. 

7) Ponadto, należy wskazać, że projektowane przepisy ustawy powodują konieczność znowelizowania 
obecnie obowiązujących przepisów i wydania poniżej wymienionych rozporządzeń: 

1) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie 
drogowym, zmieniającego przepisy§ 1 i§ 2 oraz dodającego§ 14a w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności 
związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. poz. 
1704), w związku ze zmianą art. 86 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym poprzez dodanie pkt 4, 
przewidującego nadzór wojewódzkiego inspektora transportu drogowego nad wykonywaniem obowiązku 
informacyjnego określonego w art. 83 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym (na podstawie art. 1 O 
projektu ustawy - art. 86 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym). 

W związku z powyższym niezbędne stało się dokonanie odpowiednich zmian w omawianym 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia ?listopada 2014 r., uwzględniających przyjęte rozwiązania prawne 
wynikające z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym. 

2) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach zmieniającego przepisy pkt 5.2.56 .Automatyczna kontrola prędkości" 

załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) w zakresie 
znaku D-51 "automatyczna kontrola prędkości" (na podstawie art. 1 pkt 11 projektu ustawy- art. 131d 
ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). 

Przepisy przedmiotowego projektu ustawy uchylają przepisy określające uprawnienie straży gminnej 
(miejskiej) do używania urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym m.in. art. 
129b ust. 4. Tym samym zbędne stają się przepisy pkt 5.2.56 "Automatyczna kontrola prędkości" 
załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. określające zasady oznakowania odcinka drogi 
publicznej w przypadku gdy automatyczna kontrola prędkości przy użyciu urządzenia rejestrującego była 
wykonywana przez strażników gminnych(miejskich) w trybie ustanowionym w uchylanym ust. 4 art. 129b 
ustawy- Prawo o ruchu drogowym. 
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8) Zgodność z prawem Unii Europejskiej. 

Projektodawcy oświadczają, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

9) Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy nie był przedmiotem konsultacji publicznych. 

Ponadto, w uzasadnieniu do projektu ustawy ze względu na powyższą zmianę proponuje się uzupełnienie 
o poniższej treści. 

"Wart. 2a projektu ustawy zawarte są zmiany ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 
oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm.), które stanowią konsekwencję 
zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz zmian w ustawie o drogach publicznych. W związku 
z powyższym proponuje się nadanie się nowego brzmienia w art. 39b ust. 1 dla pkt 11 e i ust. 2 oraz w art. 
39f ust. 4b ze względu na zmianę trybu karania przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia 
przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz przeniesienie przepisów 
o przeznaczeniu środków z kar pieniężnych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (art. 1 pkt 13 w zakresie art. 140ap i art. 2 
projektu ustawy).". 

Z powataniem 
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Opinia prawna 

059954 
BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 

KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 9 marca 2015 r. 

Pan Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, w wersji uwzględniającej autopoprawkę z dnia 26 
lutego 2015 r. (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław Żmijan) 

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: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
a) Poselski projekt ustawy w swojej zasadniczej części przewiduje 

nowelizację ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.). Zakres zmienianej ustawy ma zostać poszerzony 
o ustanowienie zasad odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia 
przepisów ruchu drogowego w zakresie ujawnionego, przy użyciu stacjonamego 
urządzenia rejestrującego, niestosowania się do ograniczenia prędkości lub 
niestosowania się do znaków świetlnych (w obecnym stanie prawnym 
postępowanie w sprawie nałożenia kary za tego rodzaju czyny ma charakter 
mandatowy, a nie administracyjny), a także w zakresie przejazdów pojazdów 
nienormatywnych i wprowadzania do obrotu pojazdów lub przedmiotu 
wyposażenia lub części bez wymaganych dokumentów. 

Projekt przewiduje także m.in. zmianę zakresu danych gromadzonych w 
centralnej ewidencji pojazdów, dodanie nowego rozdziału regulującego zasady 
używania stacjonarnych i przenośnych urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu 
drogowego, a także dodanie rozdziału dotyczącego kar pieniężnych za 
naruszenia ujawnione przy użyciu stacjonarnego urządzenia rejestrującego. 

Ponadto projekt przewiduje zmiany w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), z dnia 27 października 1994 
r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 931, ze zm.), z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w 
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sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.), z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, ze zm.). 

Projekt zawiera przepisy przejściowe. Ustawa ma wejść w życie "w 
terminie" 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Ze względu na przedmiot projektu ustawy należy przywołać: 
a) dyrektywę 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 

października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. 
Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r., s. 31, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne rozdział 13, tom 15, s. 355; dalej: dyrektywa); 

b) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 20 11/82/UE z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany 
informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z 
bezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz. Urz. UE L 288 z 5.11.2011 r., s. 1). 

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

Analizy wymagają postanowienia projektu dotyczące gromadzenia 
danych osobowych, w szczególności dotyczące zakresu danych gromadzonych 
w centralnej ewidencji pojazdów oraz zwolnienia administratora danych z 
obowiązku informacyjnego względem osoby, której dane dotyczą. 

a) Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim chronić podstawowe 
prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych osobowych ( art. l ust. l). Dyrektywę 
stosuje się do przetwarzania danych osobowych w całości lub w części w 
sposób zautomatyzowany oraz innego przetwarzania danych osobowych, 
stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych 
( art. 3 ust. l). Określa warunki, na których mogą być przetwarzane dane 
osobowe, przy czym obowiązek ich przestrzegania spoccywa na administratorze 
danych (art. 6). Dyrektywa ustanawia również kryteria legalności przetwarzania 
danych- zgodnie z przepisem art. 7 lit. e dyrektywy, dane osobowe mogą być 
przetwarzane tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla realizacji zadania 
wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej 
przekazanej administratorowi danych lub osobie trzeciej, przed którą ujawnia się 
dane. 

Przepis art. 11 ust. l dyrektywy nakazuje m.in., by w przypadku gdy 
dane uzyskiwane są z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

administrator danych lub jego przedstawiciel był zobowiązany od początku 
gromadzenia danych osobowych lub w przypadku ujawnienia danych osobie 
trzeciej, nie później niż do momentu, gdy dane są ujawniane po raz pierwszy, 
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dostarczyć osobie, której dane dotyczą, co najmniej następujące informacje, z 
wyjątkiem przypadku, kiedy posiada już ona takie informacje: 
-tożsamość administratora i ewentualnie jego przedstawiciela; 
- cele przetwarzania danych; 
-wszelkie dalsze informacje, jak np.: kategorie potrzebnych danych, odbiorcy 
lub kategorie odbierających dane, istnienie prawa wglądu do swoich danych 
oraz ich sprostowania. 

Przepis art. 11 ust. l dyrektywy nie ma zastosowania w sytuacji gdy, 
szczególnie w przypadku przetwarzania danych do celów statystycznych, 
historycznych lub naukowych, dostarczenie takich informacji wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku lub jeżeli gromadzenie lub ujawnianie 
informacji jest wyraźnie przewidziane przez prawo. Państwa członkowskie 
zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające. 

b) Dyrektywa jest implementowana do prawa polskiego ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 
Ustawa znajduje zastosowanie do gromadzenia danych w centralnej ewidencji 
pojazdów oraz projektowanego uzyskiwania przez Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego danych z ewidencji (art. 2 ust. 2 i art. 3 ustawy). Ustawa 
określa m.in. warunki dopuszczalności przetwarzania danych, a także obowiązki 
administratora danych. W art. 25 ustawy nałożono na administratora danych 
obowiązek informacyjny względem osoby, której dane są zbierane, w sytuacji 
zbierania danych osobowych nie od osoby, której dotyczą. Zakres obowiązku 
jest unormowany wart. 25 ust. l ustawy. Przepis ten stanowi implementację 
art. 11 dyrektywy. 

c) Projekt przewiduje zmianę zakresu danych, w tym danych 
osobowych, gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (projektowane 
nowe brzmienie art. 80b Prawa o ruchu drogowym). Przepis ten - zarówno w 
obecnymjak i w projektowanym brzmieniujest zgodny z art. 7lit. e dyrektywy, 
stosownie do którego dane mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy jest to 
konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym. 
Zgodnie z art. 80a ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w centralnej 
ewidencji pojazdów gromadzi się dane i informacje o pojazdach 
zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach. 
Ewidencja oraz gromadzone w niej dane służą bezpieczeństwu i pewności 
obrotu pojazdami oraz ujawnianiu sprawców naruszeń zasad ruchu drogowego. 

d) Projekt ustawy przewiduje, że Główny Inspektor Transportu 
Drogowego ustala właściciela pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów 
ruchu drogowego w oparciu o dane i informacje z Centralnej Ewidencji 
Pojazdów udostępnianych za pomocą bezpiecznej teletransmisji. Administrator 
danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby prowadzonego postępowania 
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administracyjnego w sprawach o nałożenie kary pieniężnej byłby zwolniony z 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. l ustawy o ochronie 
danych osobowych (projektowany art. 140ag ust. l i 2 ustawy - Prawo o ruchu 
drogowymi. 

Należy ocenić zgodność projektowanego art. 140ag Prawa o ruchu 
drogowym z art. 11 dyrektywy. Przepis projektu ustawy należy uznać za zgodny 
z art. 11 ust. 2 dyrektywy. Dyrektywa zwalnia administratora danych z 
obowiązku informacyjnego względem osoby, której dane są gromadzone w 
przypadkach gdy gromadzenie lub ujawnianie informacji o osobie jest wyraźnie 
przewidziane przez prawo. Takim przypadkiem będzie właśnie projektowany 
art. 140ag ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Należy zwrócić uwagę, że 
dyrektywa nakazuje, by w przypadku, gdy prawo krajowe znosi obowiązek 
informacyjny, państwa członkowskie zapewniały odpowiednie środki 
zabezpieczające. Za takie środki należy uznać projektowany art. 140ag ust. 3 . 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a także znajdujący zastosowanie art. 26 
ustawy o ochronie danych osobowych, który nakłada na administratora danych 
nakaz zachowania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, 
których dane dotyczą. 

e) Dyrektywa 20 11/82/UE dotyczy naruszeń zasad ruchu drogowego 
polegających m.in. na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub 
niezastosowaniu się do czerwonego sygnału świetlnego (art. 2). Nie nakazuje 
onajednak wprowadzenia kar za te naruszenia, a jedynie reguluje transgraniczną 
wymianę informacji w przypadkach gdy przestępstwa lub wykroczenia są 
popełniane podczas kierowania pojazdami zarejestrowanymi w innym państwie 
członkowskim niż państwa członkowskie ich popełnienia. Zagadnienia 
uregulowane w projekcie ustawy pozostają poza zakresem dyrektywy 
20 11/82/UE. 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w wersji uwzględniającej 
autopoprawkę z dnia 26lutego 2015 r., nie narusza prawa Unii Europejskiej. 

Szef ar;~ 
Lech Czapla 

1 Jest to rozwiązanie analogiczne do obowiązującego uregulowania art. 80b ust. 4 i art. IOOb ust. 4 ustawy
Prawo o ruchu drogowym. 
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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 

KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 9lutego 2015 r. 

Pan Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw,,!!: 

wersji uwzględniającej autopoprawkę z dnia 26 lutego 2015 r., 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław Żmijan) jest projektem 

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

Poselski projekt ustawy w swojej zasadniczej części przewiduje nowelizację 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 113 7, ze zm.). Zakres zmienianej ustawy ma zostać poszerzony o 
ustanowienie zasad odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia 
przepisów ruchu drogowego w zakresie ujawnionego, przy użyciu stacjonamego 
urządzenia rejestrującego, niestosowania się do ograniczenia prędkości lub 
niestosowania się do znaków świetlnych (w obecnym stanie prawnym 
postępowanie w sprawie nałożenia kary za tego rodzaju czyny ma charakter 
mandatowy, a nie administracyjny), a także w zakresie przejazdów pojazdów 
nienormatywnych i wprowadzania do obrotu pojazdów lub przedmiotu 
wyposażenia lub części bez wymaganych dokumentów. 

Projekt przewiduje także m.in. zmianę zakresu danych gromadzonych w 
centralnej ewidencji pojazdów, dodanie nowego rozdziału regulującego zasady 
używania stacjonarnych i przenośnych urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu 
drogowego, a także dodanie rozdziału dotyczącego kar pieniężnych za 
naruszenia ujawnione przy użyciu stacjonarnego urządzenia rejestrującego. 

Ponadto projekt przewiduje zmiany w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), z dnia 27 października 1994 r. 
o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 931, ze zm.), z dnia 24 sierpnia 200 l r. -Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.), z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, ze zm.). 
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Projekt ustawy jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej, jednak 
nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie tego prawa. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw, w wersji uwzględniającej autopoprawkę z dnia 26 lutego 2015 r., 
nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 
regulaminu Sejmu. 

Szef Kancelarii Sejmu 

c~r~z~ 
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