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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych 

 

(druk nr  1030) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. –  PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) 

 

Art. 129b. 

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną 

(miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). 

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego 

wobec: 

[1)  kierującego pojazdem: 

a)  niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim 

znakiem drogowym, 

b)  naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i 

zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;] 

<1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, 

określonego odpowiednim znakiem drogowym;> 

2)  uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

a)  zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 

b)  ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych 

oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

c)  ruchu pieszych. 

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 

strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do: 

1)   zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych 

przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b; 

2)   sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego 

używaniem; 

[3)   używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia 

zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować 

się w ruchu;] 

4)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

5)   wydawania poleceń: 
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a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą 

jego bezpieczeństwu, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

6)   sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2; 

7)   żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do 

kierowania lub używania w oznaczonym czasie. 

[4. 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 z 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.] 

 

Art. 129g. 

[1. Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego: 

a)  przekraczania dopuszczalnej prędkości, 

b)  niestosowania się do sygnałów świetlnych 

- z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.] 

<1. Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w 

pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu 

drogowego: 

a) przekraczania dopuszczalnej prędkości, 

b) niestosowania się do sygnałów świetlnych 

– należy do Inspekcji Transportu Drogowego.> 

 

2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, Inspekcja Transportu Drogowego: 

1)   rejestruje obrazy naruszeń przepisów ruchu drogowego i przetwarza do celów 

określonych w niniejszej ustawie obraz pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu 

drogowego, oraz wizerunek kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany oraz 

dane obejmujące: 

a)  numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy, 

b)  datę, czas oraz określenie miejsca popełnienia naruszenia, 

c)  rodzaj naruszenia, 

d)  dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, 

e)  numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego; 

2)   w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi 

czynności wyjaśniające, kieruje do sądu wnioski o ukaranie, oskarża przed sądem oraz 

wnosi środki odwoławcze - w trybie i zakresie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 

2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 

poz. 848, z późn. zm.); 
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3)   wnioskuje do zarządców dróg publicznych, z wyłączeniem dróg zarządzanych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o instalację lub usunięcie 

urządzenia rejestrującego albo obudowy na to urządzenie, z zastrzeżeniem iż w 

sprawach dotyczących urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego 

o dopuszczalnej prędkości wniosek wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii 

właściwego komendanta wojewódzkiego Policji; 

4)   dokonuje zakupu i naprawy oraz wykonuje czynności wynikające z bieżącej 

eksploatacji i obsługi urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, w tym 

czynności obejmujące import danych zarejestrowanych przez te urządzenia oraz montaż 

urządzeń w zainstalowanych obudowach w przypadku urządzeń zainstalowanych przez 

Inspekcję Transportu Drogowego lub zarządcę drogi działającego na wniosek, o którym 

mowa w pkt 3, a także w przypadku obudów urządzeń rejestrujących należących do 

Policji. 

3. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, wykonuje Główny 

Inspektor Transportu Drogowego przy pomocy Głównego Inspektoratu Transportu 

Drogowego oraz jego delegatur terenowych. 

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz 

warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, 

uwzględniając dokumentację i zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, oraz konieczność 

ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją i ujawnieniem. 

5. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, uwzględniając zakres niezbędnych danych 

oraz konieczność zapewnienia jednolitości dokumentów, określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w 

postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

 

Art. 129h. 

1. W zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1, rejestracji podlegają w szczególności: 

1)   obraz naruszenia, w tym obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu 

drogowego, wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu; 

2)   data oraz czas popełnienia naruszenia; 

3)   numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego; 

- a w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości 

rejestrowane są również: 

4)   prędkość, z jaką poruszał się pojazd; 

5)   prędkość dopuszczalna w miejscu i czasie popełnienia naruszenia. 

2. W szczególnie uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego przypadkach Inspekcja 

Transportu Drogowego może ujawniać naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie, 

o którym mowa w art. 129g ust. 1 lit. a, również za pomocą urządzeń rejestrujących, które 
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ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi. W takim 

przypadku urządzenia te rejestrują w szczególności: 

1)   obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, wraz z numerem 

rejestracyjnym pojazdu; 

2)   datę, czas oraz określenie odcinka drogi, na którym popełnione zostało naruszenie; 

3)   średnią prędkość, z jaką poruszał się pojazd na odcinku drogi, na którym popełnione 

zostało naruszenie; 

4)   prędkość dopuszczalną na odcinku drogi, na którym popełnione zostało naruszenie, w 

czasie jego popełnienia; 

5)   numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego ustala wpisanego do dowodu rejestracyjnego 

właściciela lub posiadacza pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu 

drogowego, na podstawie danych i informacji: 

1)   określonych w ust. 1 i 2; 

2)   z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców udostępnianych za 

pomocą systemu teleinformatycznego; 

3)   uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem, w szczególności od polskich i 

zagranicznych organów rejestrujących pojazd. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego, przetwarzając dane osobowe w zakresie, o 

którym mowa w ust. 3, jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 

ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4. 

5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację 

wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących 

pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urządzeń 

rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem zasady, że instalowana 

i używana jest obudowa wraz z urządzeniem rejestrującym; 

2)   sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te 

urządzenia, z uwzględnieniem oddziaływania prewencyjnego poprzez zapewnienie 

odpowiedniej widoczności; 

3)   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/h włącznie w utrzymaniu 

dopuszczalnej prędkości[;] <.> 

[4)   szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności 

z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4, w tym 

obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli.] 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O STRAŻACH GMINNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1383 oraz z 2014 r. poz. 486)  

 

Art. 9a. 

1. Straż prowadzi ewidencję: 

1)   etatów; 

[2)   wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, urządzeń 

samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, 

środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w 

miejscach publicznych, pojazdów;] 

<2) wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków 

technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w 

miejscach publicznych, pojazdów;> 

3)   wyników działań straży. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i 

sposób prowadzenia ewidencji, uwzględniając dane podlegające wpisowi oraz możliwość 

jej prowadzenia w systemie informatycznym. 

 

 

 

 

 


