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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 78. posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks
karny.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 15 marca 2019 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 80a w ust. 2 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
lit. c w brzmieniu:
„c) dokonano wymiany licznika przebiegu pojazdu (drogomierza) i odczytu
wskazania wymienionego drogomierza lub dokonano odczytu wskazania
drogomierza w czasie kontroli.”;

2)

w art. 80b:
a)

w ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w
brzmieniu:
„21) o wymianie drogomierza;
22) o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli.”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych,
o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a, pkt 8–18 i 20–22,
przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1, oraz
uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący
ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu
i rodzaju przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania
i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 .”;

3)

w art. 80ba:
a)

w ust. 1:
–

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przez stacje kontroli pojazdów – z wyłączeniem pojazdów, o
których mowa w art. 73 ust. 3 – w zakresie danych, o których mowa
w art. 80b ust. 1 pkt 10, 15 i 21, oraz w przypadku przeprowadzania
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badania technicznego lub dokonania odczytu drogomierza pojazdu
niezarejestrowanego – także pkt 1 i 13;”,
–

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Straży Granicznej,
Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej lub
Służby Celno-Skarbowej – w zakresie danych, o których mowa w
art. 80b ust. 1 pkt 22, a w przypadku odczytu drogomierza pojazdu
niezarejestrowanego – także pkt 1 i 13;”,

b)

ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a,
pkt 8–18

i

20–22,

mogą

zawierać

dodatkowo

dane

uzupełniane

automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.”;
4)

w art. 80d:
a)

w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „art. 80t ust. 2,” dodaje się wyrazy „art. 81b ust.
3,”,

b)

w ust. 6 po wyrazach „art. 80t ust. 2,” dodaje się wyrazy „art. 81b ust. 3,”,

c)

w ust. 7 w pkt 1 po wyrazach „art. 80t ust. 2,” dodaje się wyrazy „art. 81b ust.
3,”;

5)

po art. 81 dodaje się art. 81a i art. 81b w brzmieniu:
„Art. 81a. Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie
odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie
drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana
elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana
drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego
typu pojazdu.
Art. 81b. 1. Właściciel lub posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego,
pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub
motoroweru, także niezarejestrowanego, który dokonał wymiany drogomierza, jest
obowiązany w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawić
pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania
drogomierza, o którym mowa w art. 81a zdanie drugie, wraz z jednostką miary.
Przepis art. 81 ust. 13 stosuje się odpowiednio.
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2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy
odmowy przez stację kontroli pojazdów dokonania odczytu wskazania
drogomierza wraz z jednostką miary.
3. Warunkiem dokonania odczytu, o którym mowa w ust. 1, jest uiszczenie
przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za dokonanie odczytu wskazania
drogomierza wraz z jednostką miary oraz opłaty ewidencyjnej.
4. Maksymalna wysokość opłaty za dokonanie odczytu wskazania
drogomierza wraz z jednostką miary nie może przekroczyć 100 zł. Opłata stanowi
przychód przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów.
5. Czynność, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się po złożeniu
diagnoście przez właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o
wymianie drogomierza, sporządzonego na urzędowym formularzu. Oświadczenie
zawiera:
1)

imię i nazwisko składającego oświadczenie;

2)

numer

PESEL składającego

oświadczenie,

a

w

przypadku

osoby

nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
3)

adres zamieszkania składającego oświadczenie;

4)

dane identyfikujące pojazd;

5)

datę i przyczynę wymiany drogomierza;

6)

oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

7)

klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”;

8)

czytelny podpis składającego oświadczenie.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której
mowa w ust. 5 pkt 7, zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
7. Datę i przyczynę wymiany drogomierza stwierdza, na podstawie
oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, uprawniony diagnosta zatrudniony w
stacji kontroli pojazdów.
8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
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1)

wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza
pojazdu

o

wymianie

drogomierza,

mając

na

uwadze

rzetelne

dokumentowanie czynności związanych z wymianą drogomierza;
2)

organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia, o którym mowa w
ust. 5, oraz sposób przekazywania tego oświadczenia, mając na uwadze
znaczenie tego dokumentu dla gromadzonych informacji o pojeździe.
9. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia

szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem
odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary oraz wysokość opłaty za
dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, mając na
uwadze konieczność zapewnienia jednolitej procedury w zakresie dokonywania
odczytu

wskazania

drogomierza

wraz

z

jednostką

miary,

rzetelnego

dokumentowania czynności związanych z wymianą drogomierza oraz koszty tych
czynności, w tym niezbędny nakład pracy, a także zasady proporcjonalności
opłat.”;
6)

w art. 129 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) odczytu w czasie kontroli wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza
pojazdu holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego wraz z
jednostką miary;”;

7)

po art. 129k dodaje się art. 129l w brzmieniu:
„Art. 129l. 1. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli
może dokonać odczytu wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza pojazdu
holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego wraz z jednostką miary.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany umożliwić uprawnionemu organowi
kontroli dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie pojazdu
kierowanego, holowanego lub przewożonego.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz.

1600 i 2077) wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł rozdziału XXXVI otrzymuje brzmienie:
„Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w
obrocie cywilnoprawnym”;

2)

po art. 306 dodaje się art. 306a w brzmieniu:
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„Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego
lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o
którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.”.
Art. 3. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80b
ust. 2 i art. 80d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 i art. 80d ust. 7
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej
niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80bb ust. 4,
art. 80cf ust. 2 oraz art. 131 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80bb ust. 4, art. 80cf
ust. 2 oraz art. 131 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez okres 3
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 4. Przepisu art. 81b ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się w przypadku
wymiany drogomierza dokonanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 2,
który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek Kuchciński
……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

