
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 541)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów,
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

2) droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych,
jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;

3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na
której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów
samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co
najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;

4) droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną
tylko do ruchu pojazdów samochodowych;

5) droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów
jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

6) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni;

7) pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu
pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt;

9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
10) skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich

połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia,
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połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do
obiektu znajdującego się przy drodze;

11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska
przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami
drogowymi;

12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

13) przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone
odpowiednimi znakami drogowymi;

14) tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;
16) strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są
odpowiednimi znakami drogowymi;

17) uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w
pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót
lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek
dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a
także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub
dowódcę;

20) kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę,
która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta
pojedynczo lub w stadzie;

21) kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym;
22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w
stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany
prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo
przez uprawnioną osobę;

25) niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu,
uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w tym samym kierunku;



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub
przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde
unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę
lub urządzenie do tego przystosowane;

32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu
szynowego;

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z
prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość
jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;

35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego
z naczepą;

36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania
nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;

37)  pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w
sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu
Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową,
Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu
Drogowego i Służbę Więzienną;

38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich
świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z
włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również
pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy
uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego
światła błyskowego;

39)  pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany
do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także
pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą;

41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy
pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z
napisem barwy czarnej "autobus szkolny";

42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy
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przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9
łącznie z kierowcą;

42a) ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i
ciągnik balastowy;

43) taksówka - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony,
przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:

a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu
podręcznego (taksówka osobowa),

b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);
44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem

do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również
przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

45) motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem -
wielośladowy;

46) motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o
pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza
prędkość jazdy do 45 km/h;

47) rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej
tym pojazdem;

48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby
niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

49) zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako
całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;

50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750

kg;
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten

pojazd;
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami,

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do
poruszania się po drodze;

55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim
rzeczy i osób;

56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić
pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej
pojazdu;

57) nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej
osi;

58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta[.]<;>
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<59) kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego,
którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu
wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób,
wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia
usług turystycznych.>

Art. 8.
1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem

samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych
znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym
przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób

niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.
3. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego

w sposób umożliwiający jej odczytanie.
[4. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty

parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do
spraw transportu.]

<4. Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta.>
[5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie, wydanego

przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do
znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie
niepełnosprawności z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy
rentowe równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o
niepełnosprawności.]

<5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie
wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

1) orzeczenia o niepełnosprawności,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).>

[5a. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia zaliczające do stopnia
lekkiego kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz ze wskazaniem, o
którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
776, z późn. zm.). W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe równoważnych
z orzeczeniami o stopniu lekkim, w których nie określono przyczyny niepełnosprawności,
kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz z zaświadczeniem lekarskim
potwierdzającym ograniczenie sprawności ruchowej.
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5b. Kartę parkingową placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych wydaje starosta.]

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami
zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.

7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór karty parkingowej, uwzględniając w szczególności konieczność ujednolicenia

wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europejskich, w celu
umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu
drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego;

1a) wzór oraz tryb wydania karty parkingowej dla placówek, o których mowa w ust. 2
pkt 2;

2) wysokość opłat za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane z jej
wydaniem i dystrybucją.

8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz tryb wydawania
tym placówkom karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty
właściwym placówkom.

Art. 63.
1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub

przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc
określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe
niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego
przeznaczenia pojazdu.

2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod
warunkiem że:

1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;
2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;
3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;
4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:
1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do

przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy;
2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w

przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:
a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5,
b) osoby stojące trzymają się uchwytów,
c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,
d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h[.]<;>
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<3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby
te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących.>

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

5. Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu
lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem
ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem
osobowym, z wyjątkiem taksówki.

[Art. 65.
Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia
w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania
zezwolenia na jej przeprowadzenie.]

<Art. 65.
Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy,
które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób
szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku
podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.>

Art. 65i.
W sprawach nieuregulowanych w art. 65-65h stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego.

<Art. 65j.
Do przewozu osób kolejką turystyczną stosuje się przepisy Oddziału 5 z wyłączeniem
przepisów art. 65a ust. 2 pkt 2, 4-5, 7-8, ust. 3 pkt 3, 6-11, ust. 4 oraz art. 65h.>

Art. 66.
1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby

korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego

poziom określony w przepisach szczegółowych;
3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym

wielkości określone w przepisach szczegółowych;
4) nie powodowało niszczenia drogi;
5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia
drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;
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6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości
określone w przepisach szczegółowych.

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i
ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu
pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik
prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną,
ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i
ciągnika samochodowego do 90 km/h.

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:
1)  specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i jednostek ochrony
przeciwpożarowej;

2) zabytkowego;
3) nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż

odpowiednio określone w ust. 1a;
4) używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach;
5) przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia
występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze
rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających
maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i
ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być
utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić
bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do
ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz
zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie
wyposażona.

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z
zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;
2)  (uchylony).

4. Zabrania się:
1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych

części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w
pojeździe lub innych uczestników ruchu;

1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z
pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub
negatywnie wpływa na środowisko;

2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających
warunkom określonym w przepisach szczegółowych;
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3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci
niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym
tonie;

4)  wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-
pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to
zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym
na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej;

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w
ust. 3a pkt 1;

6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja

zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący

działalność gospodarczą w tym zakresie.
5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do

spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

<5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich
niezbędnego wyposażenia.>

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

7.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister
właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności:
1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów;
2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na

środowisko;
3) przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i

części;
4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania.

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się
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względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami
ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie
przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów,
których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie
wpływa na środowisko.

Art. 71.
[1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika

rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.]

<1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego,
ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki
turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie
czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.>

2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom
określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice
(tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli, w nalepkę kontrolną.

3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna
przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest
dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66.

4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być
dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego.
Przepis ten nie dotyczy motocykla.

<4a. Przepis ust. 4 dotyczy także ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego
wchodzącego w skład kolejki turystycznej. W przypadku ciągnika rolniczego może
być on dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie
rejestracyjnym o ograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h.>

5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym
warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem
rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z
zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument
stwierdzający dokonanie rejestracji.

5a.  W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym
mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta
obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu
drogowego dokument potwierdzający to prawo.

6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po
dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30
dni.
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7. Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Art. 72.
1. Rejestracji dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o
którym mowa w art. 73 ust. 5;

2) karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3) wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z

homologacji, jeżeli są wymagane;
[4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest

wymagane;]
<4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu
wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności
badania technicznego;>

5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6)  dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest
rejestrowany po raz pierwszy;

6a)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu
potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo
zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy
został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest
rejestrowany po raz pierwszy;

7) (uchylony);
8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a
- jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust.
1a;

9)  dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu
obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4
tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest
rejestrowany po raz pierwszy.

1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez
podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
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dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zaświadczenie:

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną
kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego
podatnika,

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, może być zastąpione fakturą dokumentującą
czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie
tej dostawy przez tego podatnika

- pod warunkiem że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.
2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą:

1) pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w
zakresie ust. 1 pkt 3;

2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki
samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5;

3)  pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5;

4)  (uchylony);
5) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym
wycofaniu pojazdu z ruchu;

6)  pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9[.]<;>

<7) pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 – w
przypadku powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5;

8) pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie ust. 1 pkt 4.>
2a.  W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego
rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym
państwie.

2b.  W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się
przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których
mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych.

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych
dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący
właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w
zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
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Art. 79.
1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej

rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub

przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie
zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1
pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym
państwie;

2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod
odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;

3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za
granicę;

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w

zakresie prawa własności;
6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację

demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na
podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w
art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w
innym państwie.

2. W przypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub
przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż określony w
art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji, w celu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca wydaje zaświadczenie o
demontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom określonym dla zaświadczenia, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy.

3. W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu
pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z
dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub
zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub
art. 33 ust. 3 tej ustawy, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z
urzędu.

4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
1) odzyskanego po kradzieży;
2) zabytkowego;
3)  mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za

unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii
motoryzacji;

4) ciągnika i przyczepy rolniczej[.]<;>
<5) wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.>
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest
wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań
związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do
pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, uwzględniając w szczególności
koszty ponoszone przez gminy związane z usuwaniem negatywnych skutków utraty
pojazdu oraz kosztów związanych z usuwaniem wraków, określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5.

[Art. 81.
1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest

obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.
2. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją. Badaniu

temu nie podlega nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji
lub decyzja zwalniająca z obowiązku homologacji, z wyjątkiem taksówki osobowej,
pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub
wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

3. Okresowe badanie techniczne pojazdu jest przeprowadzane corocznie, z zastrzeżeniem
ust. 4-7.

4. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem
3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 2 lat od dnia
przeprowadzenia badania, a potem corocznie. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego
towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie
przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do
zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego
gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub
egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

4a. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego przeprowadza się przed upływem 3
lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od
dnia przeprowadzenia badania.

5. Przepisy ust. 4 i 4a dotyczą również samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, ciągnika rolniczego, motocykla
lub przyczepy, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień
pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 4, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za
granicą.

6. Okresowe badanie techniczne autobusu o liczbie miejsc powyżej 15 łącznie z miejscem
kierowcy przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie
co 6 miesięcy.

7. Motorower, przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom
technicznym.

8. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowemu badaniu technicznemu
podlega również pojazd:
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1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie
uzasadnionego przypuszczenia, że:

a) zagraża bezpieczeństwu ruchu,
b) narusza wymagania ochrony środowiska,
c) uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze

elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4;
1a) skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego

rejestracji;
2) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących

zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6,
oraz z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;

3) który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd
uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu
państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z
przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

4) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej na kwotę przekraczającą 2.000 zł;

5) sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny
wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

6)  dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14,
poz. 113 i Nr 90, poz. 756).

9. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym
dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu
wydanego przez organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia
technicznego.

9a. W razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazdu, badanie
techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy
samochodowego, o którym mowa w art. 79a.

10. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając w szczególności zakres warunków
technicznych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres
i sposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy
tych badaniach.]

<Art. 81.
1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego

wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest
obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe.
3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą

rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega:
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1) nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji, o którym
mowa w art. 68 ust. 1, lub zostało wydane zwolnienie z obowiązku homologacji,
o którym mowa w art. 70,

2) nowy pojazd sprowadzony z zagranicy, na którego typ zostało wydane
świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez
właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację
Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3) zarejestrowany pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym:

a) na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze
wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w okresie od dnia
pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania
technicznego określonego w ust. 5, lub

b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez
właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja
o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności

– z wyjątkiem taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu
odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym
urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu
przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem
ust. 6 – 10.

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed
upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia
pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego
badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia
przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary
niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie
przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do
zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu
zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki
jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom
technicznym.



- 17 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz
motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a
następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia
badania.

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7,
zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej
rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za
granicą.

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od
dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom
technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do
zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu
technicznemu podlega pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:
a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu

lub narusza wymagania ochrony środowiska,
b) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone

zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z
zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan
techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji
pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:
a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,
b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że

uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony
środowiska;

3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art.
66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;

4) który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd
uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu
państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie
z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
określonego w grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub
kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub
naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;



- 18 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.
zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z
późn. zm.);

8) autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej
wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi;

9) dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych
porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym
podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu
dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego
sprawność urządzenia technicznego.

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne
może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego,
o którym mowa w art. 79a.

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b,
uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany
na podstawie ust. 5 – 10.

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i
sposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych
przy tych badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych
pojazdów podlegających badaniu.>

Art. 83.
[1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu, przez:

1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i

układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony
środowiska,

b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań
technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie
starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie
ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej;

2)  okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w
pkt 1 lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi
autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej
wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych,
pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz
pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu
marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany
elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu
skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub
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starostę, pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub
którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji
pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz
pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.]

<1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza
pojazdu, w:

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie:
a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,
b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których

mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a,
c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami

określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie
długości stanowiska kontrolnego;

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie :
a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,
b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których

mowa w lit. a.>
<1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi

autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej
wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych,
pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian
konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie
rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego
określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących
międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w
okręgowej stacji kontroli pojazdów.>

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz
z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono

upadłość;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
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4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące
wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze
szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z
wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do
rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.
4. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji,

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji
kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu
faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Art. 88.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest

prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

1) kategorii A - motocyklem;
2) kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125

cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
3) kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna
dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
4) kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie

własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;
5) kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej

przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub
pojazdem wolnobieżnym;

6) kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

7) kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
8) kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż

17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem
wolnobieżnym;

[9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem
wolnobieżnym;]

<9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem
wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);>
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10) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C
lub D, łącznie z przyczepą;

11) kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w
kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy
własnej pojazdu ciągnącego;

12) kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w
kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy
własnej pojazdu ciągnącego.

3. Prawo jazdy:
1) kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów

określonych w kategorii B+E;
2) kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w

kategorii D+E;
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich

wymienionym z przyczepą lekką;
[4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem

rolniczym z przyczepą (przyczepami).]
<4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania

ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z
przyczepą (przyczepami).>

4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może kierować pojazdem specjalnym i używanym

do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
1) na podwoziu kołowym lub zespołem pojazdów specjalnych składających się z

pojazdu kołowego i przyczepy specjalnej, jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym
kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów
specjalnych w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców i posiada:

a) prawo jazdy, które uprawnia do kierowania:
- kategorii B - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej

3,5 t oraz zespołem pojazdów składających się z pojazdu specjalnego i
używanego do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej masy własnej pojazdu o ile łączna dopuszczalna masa
całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t oraz pojazdem
specjalnym wolnobieżnym,

- kategorii C - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5
t, łącznie z przyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t,

- kategorii C+E - zespołem pojazdów specjalnych oraz używanych do celów
specjalnych określonych odpowiednio w kategorii B lub C, łącznie z
przyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych,

b) pozwolenie do kierowania:
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- kategorii B - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t oraz zespołem pojazdów składających się z pojazdu specjalnego i
używanego do celów specjalnych i przyczepy specjalnej oraz używanej do
celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy
przyczepy specjalnej oraz używanej do celów specjalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu o ile łączna
dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t oraz
pojazdem specjalnym wolnobieżnym,

- kategorii C - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5
t łącznie z przyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t,

- kategorii C+E - zespołem pojazdów specjalnych oraz używanych do celów
specjalnych określonych w kategorii C, łącznie z przyczepą specjalną,

- kategorii D - autobusem specjalnym lub pojazdem specjalnym wolnobieżnym
łącznie z przyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t;

2) na podwoziu gąsienicowym lub zespołem pojazdów specjalnych składającym się z
pojazdu gąsienicowego i przyczepy specjalnej oraz używanej do celów specjalnych,
jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania
pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych w wojskowym ośrodku
szkolenia kierowców i posiada prawo jazdy kategorii B, C, C1, T lub pozwolenie do
kierowania pojazdem kategorii B, C, C+E, D;

3) w razie konieczności ewakuacji zagrożonego mienia jednostki wojskowej, pojazdem
specjalnym i używanym do celów specjalnych, na rozkaz dowódcy jednostki
wojskowej, każdy żołnierz, jeżeli posiada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania
pojazdem co najmniej kategorii B i umiejętność kierowania danym pojazdem.

7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu, uwzględniając konieczność posiadania szczególnych kwalifikacji przez
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej kierujących pojazdami specjalnymi i używanymi
do celów specjalnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis świadectwa
ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do
celów specjalnych w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców, uwzględniającego
rodzaj ukończonego kursu i rodzaj pojazdu.

Art. 95a.
1.  Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2-4,

która:
1) ukończyła 21 lat;
2) posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrudnienie

oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122
ust. 2, i psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

2. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej może
być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej,
potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art.
122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.
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3. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Policji może być osoba, która posiada
zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ Policji, potwierdzające spełnienie
wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz
psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

4.  Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej może być osoba,
która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których
mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

<Art. 95b.
Kierującym kolejką turystyczną może być osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada
prawo jazdy odpowiedniej kategorii od co najmniej 2 lat.>

Art. 122.
1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega:
1) osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy;
2) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem

cofniętego ze względu na stan zdrowia;
3) kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

a) uczestniczy w wypadku drogowym, w następstwie którego jest śmierć innej
osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,

b) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu;

4) kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających
zastrzeżenia co do stanu zdrowia;

[5) osoba niepełnosprawna posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania
tramwajem, skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego
lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności;]

<5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem,
skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia właściwych organów
orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.>

6) kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami.

2. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego, instruktor, egzaminator oraz kierujący tramwajem
podlegają kontrolnym badaniom lekarskim:

1) w wieku do 55 lat - co 5 lat;
2) w wieku od 55 lat do 65 - co 2 lata;
3) powyżej 65. roku życia - corocznie.

3. Zadania i kompetencje określone w ust. 1 pkt 4 i 5 nie mogą być powierzone w drodze
porozumienia gminie.

4. Badania lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz.
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5. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do kierującego tramwajem.
6. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane na koszt osoby badanej,

chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
7. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2, jest przeprowadzane na koszt podmiotu

zatrudniającego lub osoby badanej, gdy nie pozostaje w stosunku pracy lub służby.
8.  Przeprowadzanie badań lekarskich i wydawanie orzeczeń podlega kontroli marszałka

województwa.
9.  W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na badanie

lekarskie, w trybie określonym w ust. 1 pkt 4, wydaje marszałek województwa
mazowieckiego.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz.

92, z późn. zm.)

Art. 6b.
1. Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela

ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
2. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których

orzekają powiatowe zespoły.
3. W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia

niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:
1) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej

osoby;
2) szkolenia, w tym specjalistycznego;
3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
4) uczestnictwa w terapii zajęciowej;
5) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz

pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez

co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki;

7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji;

[9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908, z późn. zm.).]
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<9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek
może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny
niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R lub 10-N.>

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. Nr

124, poz. 1151, z późn. zm.)

[Art. 17.
Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany poinformować zakład ubezpieczeń o
przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515). Badanie techniczne uznane jest jako normalne następstwo szkody i jego koszty pokrywa
ubezpieczyciel w ramach polisy AC, jak i OC sprawcy.]

<Art. 17.
Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany poinformować zakład ubezpieczeń o
przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11
pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908, z późn. zm.). Badanie techniczne uznane jest jako normalne następstwo
szkody i jego koszty pokrywa zakład ubezpieczeń w ramach polisy AC, jak i OC
sprawcy.>

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH,

UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE

UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)

[Art. 36a.
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również
koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy -
Prawo o ruchu drogowym.]

<Art. 36a.
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje
również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt
5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.>
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