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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r. ustawę  

o zmianie ustawy o transporcie drogowym. 
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USTAWA 
z dnia 30 marca 2012 r.  

 
o zmianie ustawy o transporcie drogowym  

 
Art. 1.  

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

1) w art. 18 ust. 4b i 5 otrzymują brzmienie:  
„4b. Dopuszcza się przewóz okazjonalny: 

1) pojazdami zabytkowymi, 
2) samochodami osobowymi:  

a) przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo za-
trudnionego przez niego kierowcę,  

b) na podstawie pisemnej umowy zawartej w siedzibie tego przed-
siębiorcy,  

c) po uiszczeniu opłaty ryczałtowej za przewóz, w formie bezgo-
tówkowej lub gotówkowej w siedzibie przedsiębiorcy, przed 
rozpoczęciem tego przewozu  

- niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a i bę-
dącymi wyłączną własnością przedsiębiorcy. 

5. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie 
drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się: 

1) umieszczania i używania w pojeździe taksometru; 
2) umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu 

oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej 
przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację 
przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębior-
ców świadczących takie usługi; 

3) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicz-
nych.”; 

2) w art. 52 ust. 1c otrzymuje brzmienie:  

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, 

poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 
225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 
48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, 
Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454. 
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„1c. Obsługę delegatury zapewnia wojewódzki inspektorat transportu drogowego 
na obszarze działania, którego znajduje się siedziba delegatury.”;  

3) w art. 56 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przekazy-

wane są na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Trans-
portu Drogowego.”; 

4) w art. 67 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. W celu realizacji zadań określonych w art. 50, Inspekcja może, w drodze tele-

transmisji danych, korzystać z bezpośredniego dostępu do danych zgromadzo-
nych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minister Sprawiedliwości oraz Głów-
ny Inspektor Transportu Drogowego określi, w drodze porozumienia, szczegó-
łowe warunki techniczne dostępu do tych danych.”; 

5) w art. 87 w ust. 1 w pkt 2 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. g w 
brzmieniu: 
„g) przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 

4b w pkt 2, kopię umowy na realizowany przewóz;”. 
 

Art. 2  
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


