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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 11 marca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

(druk nr 336) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa służy stosowaniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur 

zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki 

stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej. 

Ustawa, w zakresie swojej regulacji: 

– wprowadza obowiązek utworzenia systemu wymiany komunikatów RSI, między 

punktami kontaktowymi krajów Unii Europejskiej oraz państwami członkowskimi 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dotyczących zgłoszeń 

wyników kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub 

niebezpieczne usterki. Prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

centralna ewidencja naruszeń (CEN), zostanie powiększona o dane dotychczas 

niegromadzone, które powinny zostać umieszczone zarówno w protokole drogowej 

kontroli technicznej pojazdu, jak i bardziej szczegółowej drogowej kontroli technicznej 

przekazywanym w formie komunikatu RSI, 

– modyfikuje sposób przekazywania przez wojewódzkich inspektorów transportu 

drogowego do Głównego Inspektora Transportu Drogowego informacji uzyskanych 

w trakcie kontroli pojazdów, dotyczących stwierdzenia usterek, przewidując 

przekazywanie tych informacji niezwłocznie po zakończeniu kontroli za pośrednictwem 

centralnej ewidencji naruszeń, 



– 2 – 

 

– wprowadza obowiązek gromadzenia informacji o numerze VIN kontrolowanego 

pojazdu. 

Minimalne wymogi, jakie musi spełniać komunikat RSI oraz komunikat potwierdzenia 

zgłoszenia, określa rozporządzenie (UE) 2017/2205. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 

w zakresie art. 54e ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 25 lutego 2021 r. Projekt ustawy stanowił przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 908). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Infrastruktury, która 

dopracowała projekt pod względem legislacyjnym (druk sejmowy nr 948). W drugim 

czytaniu nie zgłoszono poprawek i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 

 


