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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 5. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r. ustawę  

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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Data publikacji



 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 13 stycznia 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  

oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z 

późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 125:  

a) w pkt 8 lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 

2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 

ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 

18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 

ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 

87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, 

art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 

ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 

euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym 

mowa w ust. 7.”, 

c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 

77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, 

art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 

2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 

1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 

pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 

2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 

117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecz-

nych, oraz sposób jej wnoszenia;”;”, 

                                                 
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 

205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454. 
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b) w pkt 10 w lit. d w art. 100b w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) odpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych – 

w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12;”; 

2) uchyla się art. 135; 

3) w art. 136 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycz-

nia 2013 r. następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia. 

4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycznia 

2013 r. zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających 

przepisy ruchu drogowego, o której mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przenosi się do centralnej ewidencji kie-

rowców.”; 

4) art. 137 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 137. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d 

ust. 7, art. 88 ust. 7, art. 94 ust. 4, art. 100 ust. 2, art. 115, art. 115l, 

art. 123, art. 125 oraz art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w ży-

cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień 

określonych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 

18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”; 

5) art. 139 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 139. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem: 

1) art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

2) art. 110, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogło-

szenia.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 80d:  

a) w ust. 4 pkt 4a otrzymuje  brzmienie: 

„4a) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, 

poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454);”, 

                                                 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, 

Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, 

poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, 

poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, 

poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 

1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, 

poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, 

poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 

1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 

622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 

1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707. 
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b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 

77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, 
a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transpor-
cie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowarto-
ści w złotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalo-
nego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o 
którym mowa w ust. 7.”, 

c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 

3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, a także 
w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro-
gowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewo-
zie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;”; 

2) w art. 129 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i 

jego używaniem, zaświadczenia, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a tak-
że dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia 
składki za to ubezpieczenie;”. 

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2012 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 2, który 
wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r. 
 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Ewa Kopacz  

 

 
 

..................................................................................................................................................................................................... 
    
                                           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 
.....................................................................................................................................................................................................




