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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.

ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu następującą

poprawkę:

- w art. 1:

a) w pkt 1, w ust. 4:

- w zdaniu wstępnym wyraz "Zakaz" zastępuje się wyrazem "Zakazu",

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pojazdów samochodowych biorących udział w rajdach zimowych

i wyścigach zimowych za zgodą zarządcy drogi, wyrażoną w trybie

określonym w art. 65a ust. 3 pkt 7a;",

b) w pkt 2, pkt 7a otrzymuje brzmienie:

"7a) uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych

wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami

przeciwślizgowymi;".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy -

Prawo o ruchu drogowym i uchwalił do niej jedną poprawkę.

Przyjmując poprawkę Senat miał na celu uporządkowanie przepisów ustawy.

Poprawka zmierza do usunięcia niekonsekwencji terminologicznych w ramach ustawy oraz

precyzuje przepisy pod względem stylistyczno - językowym.

Senat zauważa, że uchwalona przez Sejm ustawa posługuje się niekonsekwentnie,

zdefiniowanym w art. 2 pkt 31 ustawy - Prawo o ruchu drogowym pojęciem "pojazdu" oraz

zdefiniowanym w art. 2 pkt 33 tej ustawy pojęciem "pojazdu samochodowego". I tak art. 60

ust. 4 w brzmieniu nadanym nowelizacją mówi zarówno o pojazdach jak i pojazdach

samochodowych, a art. 65a ust. 3 pkt 7a o pojazdach. Niekonsekwencja ustawodawcy

w zakresie terminologii pojawia się także w związku z przytoczeniem określenia

"organizatora" (w nowelizowanym art. 60 ust. 4). Na gruncie ustawy - Prawo o ruchu

drogowym jest to organizator imprezy (w szczególności art. 65a ustawy). Poprawka zmierza

do wyeliminowania tych nieścisłości.

Zgodnie z dodawanym w art. 65a ust. 3 pkt 7a ustawy organizator imprezy jest

obowiązany "uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział pojazdów używających opon". Ze

względów językowych, w opinii Senatu, koniecznym jest doprecyzowanie, że zgoda zarządcy

dotyczyć ma udziału pojazdów w imprezie. Z tych samych względów sformułowanie

"pojazdów używających opon" powinno zostać zastąpione wyrażeniem "pojazdów

wyposażonych w opony". Senat mając na względzie poprawność językową przepisu

przeformułował też zdanie wstępne art. 60 ust. 4. Nie stosuje się bowiem "zakazu", a nie

"zakaz", odpowiednim przypadkiem będzie więc dopełniacz, a nie mianownik.


