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1381
USTAWA
z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r.
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw1) 2)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874
i Nr 176, poz. 1238) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawa okreÊla równie˝:
1) zasady dzia∏ania Inspekcji Transportu Drogowego;
2) odpowiedzialnoÊç za naruszenie obowiàzków lub warunków przewozu drogowego:
a) przedsi´biorców i innych podmiotów
wykonujàcych przewóz drogowy lub inne czynnoÊci zwiàzane z tym przewozem,
b) kierowców.”;
2) w art. 54:
a) w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 5—10 w brzmieniu:
„5) opracowuje, we wspó∏pracy z Komendantem G∏ównym Policji, Komendantem G∏ównym Stra˝y Granicznej, Szefem S∏u˝by Celnej oraz G∏ównym Inspektorem Pracy, jednolità krajowà strategi´ kontroli przepisów
w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiàzkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;
6) zapewnia uczestnictwo Inspekcji, co najmniej
szeÊç razy w roku, w skoordynowanych
z w∏aÊciwymi organami kontrolnymi innego
paƒstwa cz∏onkowskiego lub paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
kontrolach drogowych kierowców pojazdów
obj´tych zakresem stosowania rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia
1985 r. w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych
stosowanych w transporcie drogowym
———————
1)

2)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporzàdzeƒ Rady (EWG)
nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczàcych przepisów socjalnych
odnoszàcych si´ do dzia∏alnoÊci w transporcie drogowym
oraz uchylajàcej dyrektyw´ Rady 88/599/WE (Dz. Urz.
UE L 102 z 11.04.2006, s. 35).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, ustaw´
z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ustaw´ z dnia 16 kwietnia
2004 r. o czasie pracy kierowców.

(Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz
Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1) oraz
rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006; kontrole takie sà wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogà byç przeprowadzane
wspólnie z polskimi organami kontrolnymi;
7) realizuje, co najmniej raz w roku, wspólny
z w∏aÊciwymi organami odpowiedzialnymi
za kontakty wewnàtrzwspólnotowe w zainteresowanych paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, program
szkolenia w zakresie najlepszych praktyk
kontrolnych oraz wymiany pracowników;
8) udziela w∏aÊciwym organom innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, niezb´dnej pomocy i wyjaÊnieƒ w sytuacji, kiedy brak jest wystarczajàcych danych do stwierdzenia w czasie
kontroli drogowej przeprowadzanej na terytorium tego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, ˝e kierowca pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej
Polskiej, naruszy∏ przepisy w zakresie czasu
jazdy i czasu postoju, obowiàzkowych
przerw i czasu odpoczynku;
9) zapewnia uczestnictwo swojego przedstawiciela w Komitecie wspierajàcym Komisj´
Europejskà, ustanowionym zgodnie z art. 18
ust. 1 rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych
w transporcie drogowym;
10) wymienia z w∏aÊciwymi organami paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
przynajmniej raz na szeÊç miesi´cy lub w indywidualnych przypadkach na szczególne
˝àdanie, informacje dost´pne na podstawie
art. 19 ust. 3 rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych
w transporcie drogowym i art. 22 ust. 2 rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006.”,
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4. G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej zbiorcze dane statystyczne uzyskane, zgodnie z ust. 3, w terminie do
dnia 30 wrzeÊnia po up∏ywie dwuletniego okresu obj´tego sprawozdaniem.”;

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego
raz na dwa lata przedk∏ada Radzie Ministrów, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, jednolità krajowà strategi´ kontroli, w terminie do dnia
30 listopada.”;
3) uchyla si´ art. 54a;
4) po art. 54a dodaje si´ art. 54b w brzmieniu:
„Art. 54b. 1. G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego jest organem odpowiedzialnym za kontakty wewnàtrzwspólnotowe w zakresie kontroli przepisów
dotyczàcych czasu jazdy i czasu postoju, obowiàzkowych przerw i czasu
odpoczynku kierowców wykonujàcych przewozy drogowe.
2. G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego, Komendant G∏ówny Policji,
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Szef S∏u˝by Celnej oraz G∏ówny
Inspektor Pracy prowadzà rejestry
danych statystycznych dotyczàcych
kontroli czasu jazdy i czasu postoju,
obowiàzkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujàcych
przewozy drogowe, wed∏ug nast´pujàcych kategorii:
1) w przypadku kontroli drogowych:
a) kategoria drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne,
b) paƒstwo, w którym kontrolowany pojazd jest zarejestrowany,
c) rodzaj tachografu: analogowy
lub cyfrowy;
2) w przypadku kontroli na terenie
przedsi´biorstw:
a) kategoria przewozu drogowego: mi´dzynarodowy lub krajowy, przewóz osób lub rzeczy,
przewóz na potrzeby w∏asne
lub transport drogowy,
b) wielkoÊç taboru przedsi´biorstwa,
c) rodzaj tachografu: analogowy
lub cyfrowy.
3. Komendant G∏ówny Policji, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Szef
S∏u˝by Celnej oraz G∏ówny Inspektor Pracy przekazujà G∏ównemu Inspektorowi Transportu Drogowego
w formie pisemnej i elektronicznej
dane statystyczne, o których mowa
w ust. 2, w terminie do dnia 31 lipca
roku nast´pujàcego po roku sprawozdawczym.

5) po art. 76 dodaje si´ art. 76a w brzmieniu:
„Art. 76a. Uprawnienia kontrolne inspektorów
Inspekcji Transportu Drogowego przys∏ugujà równie˝ pracownikom G∏ównego Inspektoratu Transportu Drogowego
przy spe∏nieniu warunków, o których
mowa w art. 71 i art. 76 ust. 1.”;
6) art. 81 otrzymuje brzmienie:
„Art. 81. Dane i informacje przekazujà do ewidencji:
1) wojewódzki inspektor;
2) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej,
Szef S∏u˝by Celnej, G∏ówny Inspektor
Pracy, w∏aÊciwy miejscowo komendant
wojewódzki Policji, zarzàdcy dróg.”;
7) w art. 87:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z zastrze˝eniem ust. 4, jest obowiàzany mieç
przy sobie i okazywaç, na ˝àdanie uprawnionego organu kontroli, kart´ op∏aty drogowej, kart´ kierowcy, zapisy urzàdzenia rejestrujàcego samoczynnie pr´dkoÊç jazdy,
czas jazdy i czas postoju, obowiàzkowe
przerwy i czas odpoczynku oraz zaÊwiadczenie albo oÊwiadczenie, o których mowa
w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92,
poz. 879, z 2005 r. Nr 180, poz. 1497 oraz
z 2007 r. Nr 99, poz. 661), a ponadto:
1) wykonujàc transport drogowy — wypis
z licencji;
2) wykonujàc przewóz drogowy osób:
a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych —
odpowiednie zezwolenie lub wypis
z zezwolenia wraz z obowiàzujàcym
rozk∏adem jazdy,
b) przy wykonywaniu mi´dzynarodowych przewozów wahad∏owych lub
okazjonalnych — odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,
c) przy wykonywaniu mi´dzynarodowych przewozów na potrzeby w∏asne
— formularz jazdy,
d) orygina∏ albo poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez przedsi´biorc´ kserokopi´ decyzji, o której mowa
w art. 20a ust. 2, je˝eli zosta∏a wydana;
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3) wykonujàc przewóz drogowy rzeczy —
dokumenty zwiàzane z przewo˝onym ∏adunkiem, a tak˝e:
a) odpowiednie zezwolenie wymagane
w mi´dzynarodowym transporcie drogowym,
b) dokumenty wymagane przy przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych,
c) Êwiadectwo
wymagane
zgodnie
z Umowà o mi´dzynarodowych przewozach szybko psujàcych si´ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i o specjalnych
Êrodkach transportu przeznaczonych
do tych przewozów (ATP), sporzàdzonej w Genewie dnia 1 wrzeÊnia 1970 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254),
d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ∏adunkiem lub bez ∏adunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczajàcych wielkoÊci okreÊlone w odr´bnych przepisach,
e) dokumenty wymagane przy przewozie
zwierzàt,
f) dokumenty wymagane przy przewozie
odpadów,
g) certyfikat potwierdzajàcy spe∏nienie
przez pojazd odpowiednich wymogów
bezpieczeƒstwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, je˝eli jest wymagany;
4) w mi´dzynarodowym transporcie drogowym — Êwiadectwo kierowcy, je˝eli jest
wymagane.”,
b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Podmiot wykonujàcy przewozy drogowe lub
przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2,
przechowuje przez okres jednego roku,
liczàc od dnia otrzymania, przekazane mu
przez organy kontrolne dokumenty i protoko∏y z wyników kontroli przeprowadzonych
na jego terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju,
obowiàzkowych przerw i czasu odpoczynku
kierowców, wykonujàcych przewóz na jego
rzecz.”;
8) art. 88 otrzymuje brzmienie:
„Art. 88. Przepisy art. 87 nie naruszajà, wynikajàcych z odr´bnych ustaw lub umów mi´dzynarodowych, praw i obowiàzków kierowców i podmiotów wykonujàcych
przewóz drogowy.”;
9) art. 89 otrzymuje brzmienie:
„Art. 89. 1. Do kontroli dokumentów, o których
mowa w art. 87, oraz warunków w nich
okreÊlonych, z zastrze˝eniem ust. 2,
uprawnieni sà:
1) funkcjonariusze Policji;
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2) inspektorzy Inspekcji
Drogowego;

Transportu

3) funkcjonariusze celni;
4) funkcjonariusze Stra˝y Granicznej;
5) upowa˝nieni pracownicy zarzàdców
dróg publicznych — z wy∏àczeniem
dokumentów, o których mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a
i ust. 4;
6) inspektorzy Paƒstwowej Inspekcji
Pracy — w odniesieniu do zapisów
urzàdzenia rejestrujàcego samoczynnie pr´dkoÊç jazdy oraz czas
jazdy i postoju;
7) upowa˝nieni pracownicy w∏aÊciwego organu, o którym mowa w art. 18
ust. 1 — w odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych.”;
2. Upowa˝nieni pracownicy, o których
mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, nie sà uprawnieni do kontroli zapisów urzàdzenia
rejestrujàcego samoczynnie pr´dkoÊç
jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiàzkowe przerwy i czas odpoczynku
oraz zaÊwiadczeƒ i oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
3. Kontrole drogowe wykonuje si´ w odpowiednim miejscu i czasie tak, aby
utrudniç kierowcom prowadzàcym pojazdy omijanie punktów kontroli, oraz
bez dyskryminacji ze wzgl´du na:
1) kraj rejestracji pojazdu;
2) kraj zamieszkania kierowcy;
3) kraj siedziby przedsi´biorstwa;
4) poczàtkowy i docelowy punkt podró˝y;
5) rodzaj tachografu: analogowy lub
cyfrowy.
4. Uprawnione osoby do kontroli zapisów urzàdzenia rejestrujàcego samoczynnie pr´dkoÊç jazdy, czas jazdy
i czas postoju, obowiàzkowe przerwy
i czas odpoczynku zaopatrzeni sà w:
1) wykaz podstawowych elementów
podlegajàcych kontroli na drodze
i na terenie podmiotu wykonujàcego przewozy drogowe;
2) standardowe wyposa˝enie.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych
i ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
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dnia 31 lipca po up∏ywie dwuletniego
okresu obj´tego sprawozdaniem

1) szczegó∏owe warunki, tryb i sposób
przeprowadzania kontroli w zakresie przewozu drogowego;

— na odpowiednich formularzach.

2) wzory dokumentów stosowane
przez osoby uprawnione do tej kontroli;
3) sposób przeprowadzania kontroli
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczàcych okresów prowadzenia pojazdu, obowiàzkowych
przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych
i kontroli w przedsi´biorstwie, a tak˝e wymagane standardowe wyposa˝enie osób dokonujàcych tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegajà;
4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne,
a tak˝e tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do
G∏ównego Inspektora Transportu
Drogowego;

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc zakres
niezb´dnych danych.”
11) w art. 92a ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obowiàzku posiadania w pojeêdzie wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 87
ust. 1—4,”.
Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
i Nr 23, poz. 136) w art. 13g:
1) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, nak∏ada si´ na:
1) podmiot wykonujàcy przejazd;

5) system oceny ryzyka podmiotów
wykonujàcych przewóz drogowy
w zakresie wyst´powania naruszeƒ
dotyczàcych czasu prowadzenia pojazdu, obowiàzkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
— uwzgl´dniajàc przepisy Unii Europejskiej, opracowania i wytyczne Komisji Europejskiej, wzgl´dnà liczb´
i wag´ pope∏nianych naruszeƒ przepisów rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transporcie drogowym
oraz rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006
oraz potrzeb´ zapewnienia efektywnoÊci i skutecznoÊci kontroli przewozów
drogowych.”;

2) nadawc´, za∏adowc´ lub spedytora ∏adunku, je˝eli okolicznoÊci sprawy i dowody
jednoznacznie wskazujà, ˝e podmiot ten
mia∏ wp∏yw lub godzi∏ si´ na powstanie
naruszenia obowiàzków lub warunków
przewozu drogowego.”;
2) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. Do zarzàdcy drogi, o którym mowa
w art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2, nale˝y ponadto
budowa, przebudowa, remont i utrzymanie:
1) parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujàcych przewozy drogowe, wynikajàcego z koniecznoÊci przestrzegania przepisów
o czasie prowadzenia pojazdów oraz
przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;

10) w art. 90a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komendant G∏ówny Policji, Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej, Szef S∏u˝by Celnej, oraz wojewódzki inspektor transportu
drogowego, a w zakresie, o którym mowa
w pkt 2, równie˝ G∏ówny Inspektor Pracy,
przekazujà G∏ównemu Inspektorowi Transportu Drogowego zbiorczà informacj´ dotyczàcà kontroli:
1) stanu technicznego pojazdów — co dwa
lata, w terminie do dnia 31 stycznia po
up∏ywie dwuletniego okresu obj´tego
sprawozdaniem;
2) przestrzegania przepisów dotyczàcych
czasu jazdy i czasu postoju pojazdu, obowiàzkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy — co dwa lata, w terminie do
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2) miejsc wykonywania kontroli ruchu
i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególnoÊci do wa˝enia pojazdów.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 1 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Kontrola ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 paê———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
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dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1671, z póên. zm.4)) prowadzona jest
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, z uwzgl´dnieniem
zmian wynikajàcych z przepisów rozdzia∏u 6
niniejszej ustawy.”;
2) w art. 38:
a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.”,
b) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.”;
3) w art. 39a:
a) w ust. 3 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) art. 19p ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.”,
b) po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do
ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych
w rozumieniu ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z póên. zm.5)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w∏aÊciwy miejscowo komendant wojewódzki
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — w sprawach:
a) sprawozdawczoÊci wypadkowej,
b) nadzoru nad czynnoÊciami ∏adunkowymi
i postojem pojazdów z towarami niebezpiecznymi.”;
2) art. 19n otrzymuje brzmienie:
„Art. 19n. 1. Kontrol´ spe∏niania wymagaƒ przez
ciÊnieniowe urzàdzenia transportowe
prowadzi
wojewódzki
inspektor
transportu drogowego. Post´powanie w tym zakresie wszczyna si´
z urz´du lub na wniosek.
2. Przedmiotem kontroli mogà byç
wprowadzone do obrotu ciÊnieniowe
———————
4)

5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184,
z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141,
poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238.

Poz. 1381
urzàdzenia transportowe, prawid∏owoÊç ich oznakowania oraz dotyczàca ich dokumentacja techniczna.
Z przeprowadzonych czynnoÊci kontrolnych sporzàdza si´ protokó∏.
3. Wojewódzki inspektor transportu
drogowego przeprowadza lub zleca
przeprowadzenie badania ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych specjalistycznej jednostce.
4. Z przeprowadzonych w ramach kontroli badaƒ sporzàdza si´ sprawozdanie, które do∏àcza si´ do protoko∏u
kontroli, o którym mowa w ust. 2.”;

3) art. 19o otrzymuje brzmienie:
„Art. 19o. 1. W przypadku stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora transportu
drogowego, ˝e ciÊnieniowe urzàdzenie transportowe spe∏nia wymagania
lub oznakowanie znakiem –D tego
urzàdzenia zosta∏o dokonane zgodnie
z przepisami niniejszego rozdzia∏u,
koszty zwiàzane z badaniami ponosi
Skarb Paƒstwa.
2. Je˝eli przeprowadzone badania wyka˝à, ˝e ciÊnieniowe urzàdzenie transportowe nie spe∏nia wymagaƒ lub
oznakowanie znakiem –D tego urzàdzenia zosta∏o dokonane niezgodnie
z przepisami niniejszego rozdzia∏u,
koszty tych badaƒ ponosi podmiot
lub osoba, która wprowadzi∏a to urzàdzenie do obrotu.
3. Wojewódzki inspektor transportu drogowego ustala w drodze decyzji,
op∏at´ za przeprowadzone badania,
o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc rzeczywiste koszty badaƒ a tak˝e
rodzaj, konstrukcj´ i w∏aÊciwoÊci u˝ytych
materia∏ów,
wyposa˝enie
w osprz´t lub wykonanie po∏àczeƒ
i wiek badanego ciÊnieniowego urzàdzenia transportowego oraz stopieƒ
skomplikowania i zakres tych badaƒ.
4. Od decyzji ustalajàcej op∏at´ przys∏uguje podmiotowi lub osobie, o których mowa w ust. 2, odwo∏anie do
G∏ównego Inspektora Transportu
Drogowego, w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia tej decyzji.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
6. Op∏at´, o której mowa w ust. 3, uiszcza si´ w terminie 21 dni od dnia dor´czenia decyzji. W przypadku nieuiszczenia op∏aty w terminie podlega
ona Êciàgni´ciu w trybie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
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st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954, z póên. zm.6)).
7. Op∏ata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.”;
4) art. 19p otrzymuje brzmienie:
„Art. 19p. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e:
1) ciÊnieniowe urzàdzenie transportowe nie spe∏nia wymagaƒ;
2) oznakowanie znakiem –D ciÊnieniowego urzàdzenia transportowego
zosta∏o
dokonane
niezgodnie
z przepisami niniejszego rozdzia∏u
— wojewódzki inspektor transportu
drogowego wydaje w tym zakresie
decyzj´ i nakazuje jednoczeÊnie zapewniç w okreÊlonym terminie zgodnoÊç ciÊnieniowego urzàdzenia transportowego z wymaganiami lub warunkami okreÊlonymi w art. 19∏ ust. 1
albo wycofaç urzàdzenie z obrotu.
2. Wojewódzki inspektor transportu drogowego po up∏ywie terminu ustalonego w decyzji, o której mowa w ust. 1,
przeprowadza kontrol´ majàcà na celu
ustalenie, czy niezgodnoÊç zosta∏a
usuni´ta w wyznaczonym terminie albo, czy ciÊnieniowe urzàdzenie transportowe zosta∏o wycofane z obrotu.
3. Wojewódzki inspektor transportu drogowego wydaje decyzj´ o umorzeniu
post´powania, je˝eli:
1) nie stwierdzi naruszeƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2;
2) niezgodnoÊç ciÊnieniowego urzàdzenia transportowego z wymaganiami lub z warunkami okreÊlonymi w art. 19∏ ust. 1 zosta∏a usuni´ta albo urzàdzenie zosta∏o wycofane z obrotu;
3) post´powanie z innych przyczyn
sta∏o si´ bezprzedmiotowe.
4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego, w przypadku nieusuni´cia
niezgodnoÊci, o której mowa w ust. 1,
wydaje decyzj´ o ograniczeniu albo
zakazie dalszego wprowadzania do
obrotu transportu lub u˝ytkowania
ciÊnieniowego urzàdzenia transportowego albo nakazujàcà wycofanie tego urzàdzenia z obrotu, zawiadamiajàc o tym w terminie 14 dni G∏ównego Inspektora Transportu Drogowego. O podj´tej przez wojewódzkiego
———————
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176,
poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378.
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inspektora transportu drogowego decyzji i przyczynach jej podj´cia G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego
niezw∏ocznie informuje Komisj´ Europejskà.
5. Wojewódzki inspektor transportu drogowego w przypadku stwierdzenia,
˝e ciÊnieniowe urzàdzenie transportowe w∏aÊciwie oznakowane, we w∏aÊciwy sposób utrzymywane i u˝ytkowane zgodnie z przeznaczeniem mo˝e stwarzaç zagro˝enie zdrowia, bezpieczeƒstwa osób, zwierzàt domowych lub zagro˝enie mienia, podczas
transportu lub u˝ytkowania, mo˝e
wydaç decyzj´ o ograniczeniu lub zakazie dalszego wprowadzania do obrotu, transportu lub u˝ytkowania
kwestionowanego urzàdzenia albo
nakazujàcà wycofanie tego urzàdzenia z obrotu, zawiadamiajàc o tym
w terminie 14 dni G∏ównego Inspektora Transportu Drogowego. O podj´tej przez wojewódzkiego inspektora
transportu drogowego decyzji i przyczynach jej podj´cia G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego niezw∏ocznie informuje Komisj´ Europejskà.
6. Je˝eli na ciÊnieniowym urzàdzeniu
transportowym niezgodnie z wymaganiami umieszczono oznakowanie
–D, wojewódzki inspektor transportu
drogowego zawiadamia o tym w∏aÊciwe organy i informuje o tym G∏ównego Inspektora Transportu Drogowego. G∏ówny Inspektor Transportu
Drogowego informuje o tym Komisj´
Europejskà oraz inne paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej, paƒstwa
cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

5) art. 19s otrzymuje brzmienie:
„Art. 19s. Do procedur oceny zgodnoÊci ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych, procedur ponownej oceny zgodnoÊci ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych, procedur okresowych badaƒ, okreÊlenia towarów niebezpiecznych innych klas ni˝
klasa 2 przewo˝onych ciÊnieniowymi
urzàdzeniami transportowymi, sposobu
oznakowania ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych oraz wzoru znaku –D stosuje si´ odpowiednio przepisy wydane
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu na podstawie art. 29 ustawy
z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejà towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 97, poz. 962, z 2005 r. Nr 141,
poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238).”;
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6) po art. 19s dodaje si´ art. 19t w brzmieniu:
„Art. 19t. W sprawach zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ, o których mowa w niniejszym rozdziale organem w∏aÊciwym jest
wojewódzki inspektor transportu drogowego, a organem wy˝szego stopnia
w rozumieniu Kodeksu post´powania
administracyjnego — G∏ówny Inspektor
Transportu Drogowego.”;
7) w art. 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoby przeprowadzajàce kontrol´, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—5, sà obowiàzane podczas ka˝dej kontroli wype∏niç list´ kontrolnà.”;
8) po art. 33a dodaje si´ art. 33b w brzmieniu:
„Art. 33b. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w art. 33a, nast´puje w trybie okreÊlonym w przepisach ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z póên.
zm.7)).”.
Art. 5. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1497 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661)
w art. 31 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku, gdy kierowca przebywa∏ na
zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, na urlopie wypoczynkowym lub gdy
prowadzi∏ inny pojazd wy∏àczony z zakresu
stosowania rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006,
———————
7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143,
poz. 1203, z 2006 r. Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89,
poz. 589 i Nr 99, poz. 664.
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podmiot wykonujàcy przewóz drogowy wystawia zaÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 1 na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa
w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia
12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczàcego przepisów socjalnych odnoszàcych
si´ do dzia∏alnoÊci w transporcie drogowym
(Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14), a kierowca to zaÊwiadczenie podpisuje.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy ust. 1—2a stosuje si´ odpowiednio do
kierowcy niezatrudnionego przez przedsi´biorc´, lecz wykonujàcego osobiÊcie przewozy na
jego rzecz oraz do przedsi´biorcy osobiÊcie
wykonujàcego przewozy drogowe, z tym ˝e
przedsi´biorca osobiÊcie wykonujàcy przewozy drogowe przedk∏ada stosowne oÊwiadczenie.”.
Art. 6. W terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego przygotuje jednolità krajowà strategi´ kontroli, o której mowa
w art. 54 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy.
Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 89 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝
przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 4 w zakresie
art. 54b ust. 2 i 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2009 r.
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