
Druk nr 3834 

 

           SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII  kadencja 

 

 

S P R A W O Z D A N I E  

 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

– Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3828). 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu  

skierowała w dniu 27 września 2019 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 15 października 2019 r.  

 

 

wnosi: 
 

 

W y s o k i  S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 października 2019 r. 

 

 

 

 

 

                    Przewodniczący Komisji 

     i  Sprawozdawca 

 

                                                                                               /-/ Jerzy Polaczek 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2018  r. poz. 1990, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w 

brzmieniu: 

„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego 

swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia 

swobodnego przejazdu tego pojazdu: 

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący 

pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się 

z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej 

lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym 

pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu 

uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa 

ruchu; 

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku 

kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest 

obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez 

zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami 

poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi 

przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej 

krawędzi pasów ruchu. 

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się 

korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, 

o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po 

uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego. 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 

2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556 i 1579. 
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4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy 

drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.”; 

2) w art. 22: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest 

obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na 

który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi 

wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z 

więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku 

gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu 

wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący 

pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany 

bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem 

zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi 

pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na 

sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. 

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z 

więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku 

gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z 

powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy 

tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość 

kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest 

obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub 

miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu 

pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie 

jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. 
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