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________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 24 marca 2021 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 7, 10, 12, 14 i 15. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Artur 

Dunin dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 7 zestawienia wniosków), dodając 

w konsekwencji pkt 15. 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Infrastruktury 

   (-) Jan Hamerski 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 1 i 9 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 2, 

10 i 11. 

 

1)  w art. 1: 

a)  w pkt 4, w art. 15a w ust. 3, 

b) w pkt 12 w lit. d, w ust. 6, 

c) w pkt 13, w art. 33c 

– wyrazy „z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego” zastępuje się 

wyrazami „z prędkością dostosowaną do warunków jazdy”; 

Poprawka 

mniejszości KI  

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 2 i 10 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 11. 

 

2)  w art. 1: 

a)  w pkt 4, w art. 15a w ust. 3, 

b) w pkt 12 w lit. d, w ust. 6, 

c) w pkt 13, w art. 33c 

– wyrazy „z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego” zastępuje się 

wyrazami „z prędkością dostosowaną do warunków ruchu”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Dunina, 

J. Burego 

poparta przez 

komisję 

3)  w art. 1 w pkt 5, w pkt 4 wyrazy „20 km/h” zastępuje się wyrazami 

„25 km/h”; 

 

Poprawka 

mniejszości KI 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 5. 

 

4)  w art. 1 w pkt 13, w art. 33a: 

a) w ust. 1 wyrazy „30 km/h” zastępuje się wyrazami „50 km/h”, 

b) w ust. 2 wyrazy „30 km/h” zastępuje się wyrazami „50 km/h” oraz 

na końcu dodaje się wyrazy „, a szerokość chodnika wynosi 

co najmniej 2 m”; 

Poprawka sen.  

G. Morawskiej-

Staneckiej 

5)  w art. 1 w pkt 13, w art. 33a dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kierujący hulajnogą elektryczną może wyjątkowo 

korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony 

z prędkością nie większą niż 50 km/h, w przypadku gdy wzdłuż 

tej jezdni brakuje chodnika, wydzielonej drogi dla rowerów oraz 

pasa ruchu dla rowerów, pod warunkiem zajmowania miejsca 

jak najbliżej jej krawędzi.”; 

Poprawka 

mniejszości KI 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 6 i 13 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 1 w pkt 13, art. 33d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33d. 1. Zabrania się dopuszczania dziecka: 

1) w wieku do 14 lat – do kierowania hulajnogą elektryczną 

na drodze; 

2) w wieku do 10 lat – do kierowania urządzeniem transportu 

osobistego na drodze. 

2. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie: 

1) hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 14 lat; 

2) urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku 

do 10 lat – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.”; 

Poprawka sen.  

G. Morawskiej-

Staneckiej 
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 Uwaga: 

Nad poprawkami nr 7 i 15 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 8. 

 

7)  w art. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) po art. 130a dodaje się art. 130aa w brzmieniu: 

„Art. 130aa. 1. W odniesieniu do hulajnóg elektrycznych 

i urządzeń transportu osobistego usunięcie pojazdu z drogi 

w sytuacjach, o których mowa w art. 130a ust. 1, 2 i 3, następuje 

poprzez podjęcie przez osoby, o których mowa w art. 130a ust. 4, 

czynności w postaci: 

1) przestawienia w odpowiednie miejsce – w przypadku 

wyraźnego oznakowania hulajnogi elektrycznej 

lub urządzenia transportu osobistego jako własności 

przedsiębiorcy; 

2) zastosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o rzeczach znalezionych – w przypadkach innych niż te, 

o których mowa w pkt 1. 

2. W celu zapewnienia sprawnego wykonywania zadań przez 

osoby, o których mowa w art. 130a ust. 4, przedsiębiorcy, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapewniają tym osobom dostęp 

do  aplikacji mobilnej służącej wypożyczeniu hulajnogi 

elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego w zakresie 

niezbędnym do wyłączenia zabezpieczeń chroniących przed 

kradzieżą.”.”; 

Poprawka 

sen. A. Dunina, 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) po art. 130a dodaje się art. 130aa w brzmieniu: 

„Art. 130aa. 1. W odniesieniu do hulajnóg elektrycznych 

i urządzeń transportu osobistego usunięcie pojazdu z drogi 

w sytuacjach, o których mowa w art. 130a ust. 1, 2 i 3, następuje 

Poprawka 

sen. J. Burego 
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poprzez podjęcie przez osoby, o których mowa w art. 130a ust. 4, 

czynności w postaci: 

1) przestawienia w odpowiednie miejsce – w przypadku 

wyraźnego oznakowania hulajnogi elektrycznej 

lub urządzenia transportu osobistego jako własności 

przedsiębiorcy; 

2) zastosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o rzeczach znalezionych – w przypadkach innych niż te, 

o których mowa w pkt 1. 

2. W celu zapewnienia sprawnego wykonywania zadań przez 

osoby, o których mowa w art. 130a ust. 4, przedsiębiorcy, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapewniają tym osobom dostęp 

do  aplikacji mobilnej służącej wypożyczeniu hulajnogi 

elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego w zakresie 

niezbędnym do wyłączenia zabezpieczeń chroniących przed 

kradzieżą.”.”; 

9)  w art. 2, w art. 86a wyrazy „nie porusza się z prędkością zbliżoną 

do prędkości pieszego” zastępuje się wyrazami „porusza się 

z prędkością niedostosowaną do warunków jazdy”; 

Poprawka 

mniejszości KI  

 

10)  w art. 2, w art. 86a wyrazy „nie porusza się z prędkością zbliżoną 

do prędkości pieszego” zastępuje się wyrazami „porusza się 

z prędkością niedostosowaną do warunków ruchu”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Dunina, 

J. Burego 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 2, w art. 86a wyrazy „nie porusza się z prędkością zbliżoną 

do prędkości pieszego” zastępuje się wyrazami „porusza się 

z prędkością większą niż zbliżona do prędkości pieszego”; 

Poprawka 

KI 

12)  dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. 

poz. 54) po art. 20a dodaje się art. 20aa w brzmieniu: 

„Art. 20aa. 1. Zarządca drogi może ponadto planować 

i wykonywać oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla 

rowerzystów na drogach publicznych na terenie zabudowy. 

2. Zarządca drogi finansuje prace, o których mowa 

w ust. 1.”.”; 

13)  w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 8 w ust. 1: 

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) 10 lat – dla roweru lub urządzenia transportu 

osobistego;”, 

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a)  14 lat – dla hulajnogi elektrycznej;”;”; 

Poprawka sen.  

G. Morawskiej-

Staneckiej 

14)  w art. 4 w ust. 1 wyraz „spełniają” zastępuje się wyrazami „muszą 

spełniać”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

15)  skreśla się art. 5; Poprawka sen. 

A. Dunina, 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 6 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „60 dni”. Poprawka 

senatorów: 

A. Dunina, 

J. Burego 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

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


