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Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu - po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu- skierował w dniu 9 czerwca 2015 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 roku. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

1-1 Arkadiusz Litwiński 1-1 Stanisław Żmijan 



USTAWA 

z dnia 2015 r. 

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

Art. l. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 

r. poz. 113 7, z późn. zm. 1 
l) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 83 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 

"2a. Stację kontroli pojazdów mogą prowadzić następujące podmioty niebędące 

przedsiębiorcami: 

l) szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i 

eksploatacją pojazdów; 

2) jednostka: 

a) organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, 

b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, 

ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i 

szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu, 

c) ochrony przeciwpożarowej, 

d) pogotowia ratunkowego; 

3) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. 

2b. W stosunku do podmiotów, o których mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio 

przepisy odnoszące się do przedsiębiorców określone w niniejszym rozdziale. 

2c. Środki publiczne przekazywane na działalność podstawową podmiotów, o 

których mowa w ust. 2a, nie mogą być wykorzystane w związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2."; 

2) wart. 83a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest 

dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

l) firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 

11 Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. 
poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541 i 591. 



2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -o ile taki numer 

przedsiębiorca posiada; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli podmiot jest obowiązany 

posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników; 

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy; 

5) zakres badań, jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać; 

6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


