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USTAWA

z dnia 11 maja 2007 r. 

o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) osoba dzia∏ajàca w imieniu zarzàdcy dro-
gi lub osoba wykonujàca roboty na dro-
dze na zlecenie lub za zgodà zarzàdcy
drogi;”,

— w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem oraz
dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) stra˝nik leÊny lub funkcjonariusz Stra˝y
Parku — na terenie odpowiednio lasu lub
parku narodowego.”,

b) w ust. 4 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
oraz dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór ubio-
ru osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4—6.”;

2) w art. 127 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Po przeprowadzeniu badania w sposób,
o którym mowa w ust. 1, mo˝na przeprowa-
dziç dodatkowe badanie krwi lub moczu.”;

3) tytu∏ rozdzia∏u 1 w dziale V otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienia Policji i innych organów”;

4) po art. 129a dodaje si´ art. 129b—129f w brzmieniu:

„Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gmi-
nach lub miastach, które utworzy∏y
stra˝ gminnà (miejskà) mo˝e byç
wykonywana przez stra˝ników
gminnych (miejskich).

2. Stra˝nicy gminni (miejscy) sà
uprawnieni do wykonywania kon-
troli ruchu drogowego wobec:

1) kierujàcego pojazdem:

a) niestosujàcego si´ do zakazu
ruchu w obu kierunkach, okreÊ-
lonego odpowiednim znakiem
drogowym,

b) naruszajàcego przepisy ruchu
drogowego, w przypadku ujaw-
nienia i zarejestrowania czynu
przy u˝yciu urzàdzeƒ dzia∏ajà-
cych samoczynnie;

2) uczestnika ruchu naruszajàcego
przepisy o:

a) zatrzymaniu lub postoju pojaz-
dów,

b) ruchu motorowerów, rowe-
rów, pojazdów zaprz´gowych
oraz o jeêdzie wierzchem lub
p´dzeniu zwierzàt,

c) ruchu pieszych.

3. W ramach wykonywania kontroli
ruchu drogowego w zakresie, o któ-
rym mowa w ust. 2, stra˝nicy gmin-
ni (miejscy) sà upowa˝nieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadàce-
go wierzchem, z wy∏àczeniem po-
jazdów kierowanych przez osoby,
o których mowa w ust. 2 pkt 1
lit. b;

2) sprawdzania dokumentów wy-
maganych w zwiàzku z kierowa-
niem pojazdem;

3) u˝ywania urzàdzeƒ samoczynnie
ujawniajàcych i rejestrujàcych
naruszenia przepisów ruchu dro-
gowego przez kierujàcych pojaz-
dami; 

4) legitymowania uczestnika ruchu
i wydawania mu wià˝àcych pole-
ceƒ, co do sposobu korzystania
z drogi lub u˝ywania pojazdu;

5) wydawania poleceƒ:

a) osobie, która spowodowa∏a
przeszkod´ utrudniajàcà ruch
drogowy lub zagra˝ajàcà jego
bezpieczeƒstwu,

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381 i Nr 99, poz. 661.



b) kontrolowanemu uczestnikowi
ruchu — co do sposobu jego
zachowania.

4. Stra˝nicy gminni (miejscy) mogà
dokonywaç czynnoÊci z zakresu
kontroli ruchu drogowego z u˝y-
ciem urzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 3 pkt 3, w miejscu i czasie
uzgodnionym z w∏aÊciwym miejsco-
wo komendantem powiatowym
(miejskim) lub rejonowym Policji.

Art. 129c. 1. Kontrola ruchu drogowego na tere-
nach lasów lub parków narodowych
mo˝e byç wykonywana przez stra˝ni-
ków leÊnych lub funkcjonariuszy Stra-
˝y Parku.

2. Stra˝nicy leÊni i funkcjonariusze Stra-
˝y Parku sà uprawnieni do kontroli
kierujàcych pojazdami niestosujà-
cych si´ do przepisów lub znaków
drogowych obowiàzujàcych na tere-
nach lasów lub parków narodowych,
dotyczàcych zakazu wjazdu, zatrzy-
mywania si´ lub postoju pojazdów.

3. W ramach wykonywania kontroli ru-
chu drogowego w zakresie, o którym
mowa w ust. 2, stra˝nicy leÊni i funk-
cjonariusze Stra˝y Parku sà upowa˝-
nieni do:

1) zatrzymania pojazdu;

2) legitymowania uczestnika ruchu
drogowego;

3) wydawania poleceƒ, co do sposo-
bu zachowania si´ na drodze. 

Art. 129d. 1. Osoby dzia∏ajàce w imieniu zarzàdcy
drogi mogà wykonywaç, w obecnoÊ-
ci funkcjonariusza Policji lub inspek-
tora Inspekcji Transportu Drogowe-
go, kontrol´ ruchu drogowego w sto-
sunku do pojazdów:

1) w zakresie przestrzegania przepi-
sów o wymiarach, masie lub naci-
sku osi;

2) powodujàcych uszkadzanie lub
niszczenie drogi;

3) zanieczyszczajàcych lub zaÊmieca-
jàcych drog´.

2. W ramach wykonywania kontroli ru-
chu drogowego w zakresie, o którym
mowa w ust. 1, osoby dzia∏ajàce
w imieniu zarzàdcy drogi sà upowa˝-
nione do:

1) zatrzymania pojazdu;

2) legitymowania uczestnika ruchu
drogowego i wydawania mu pole-
ceƒ, co do sposobu korzystania
z drogi lub pojazdu;

3) sprawdzenia dokumentów wyma-
ganych w zwiàzku z u˝ywaniem
pojazdu;

4) sprawdzenia stanu technicznego,
wyposa˝enia, ∏adunku, wymiarów
oraz masy lub nacisku osi pojazdu
znajdujàcego si´ na drodze;

5) u˝ywania przyrzàdów kontrolnych
lub pomiarowych s∏u˝àcych w szcze-
gólnoÊci do badania pojazdu, okreÊ-
lania jego wymiarów, masy lub naci-
sku osi oraz stwierdzania naruszenia
wymagaƒ ochrony Êrodowiska;

6) uniemo˝liwiania jazdy pojazdem
przekraczajàcym dopuszczalnà ma-
s´ lub nacisk osi albo uszkadzajà-
cym lub niszczàcym drog´.

3. W celu dokonania sprawdzenia masy
lub nacisku osi pojazdu osoby dzia∏a-
jàce w imieniu zarzàdcy drogi, majà-
ce prawo jazdy odpowiedniej katego-
rii, mogà kierowaç tym pojazdem.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do
osób dzia∏ajàcych w imieniu General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad.

Art. 129e. 1. Kontrola ruchu drogowego wykony-
wana przez stra˝ników gminnych
(miejskich), stra˝ników leÊnych, funk-
cjonariuszy Stra˝y Parku oraz pracow-
ników zarzàdów dróg odbywa si´ na
podstawie upowa˝nienia do wykony-
wania kontroli ruchu drogowego wy-
danego przez w∏aÊciwego komendan-
ta powiatowego (miejskiego) Policji.

2. Art. 129 ust. 3 stosuje si´ odpowied-
nio do kontroli ruchu drogowego wy-
konywanej przez osoby, o których
mowa w ust. 1.

Art. 129f. Stra˝nicy stra˝y gminnych (miejskich),
stra˝nicy leÊni oraz funkcjonariusze Stra-
˝y Parku w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu dro-
gowego sà obowiàzani do czasu przyby-
cia Policji uniemo˝liwiç kierowanie po-
jazdem osobie, co do której istnieje uza-
sadnione podejrzenie, ˝e znajduje si´
ona w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie
po u˝yciu alkoholu albo Êrodka dzia∏ajà-
cego podobnie do alkoholu.”;
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5) w art. 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia bezpieczeƒstwa i porzàdku podczas
wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz
sprawnego jej przebiegu, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) organizacj´, szczegó∏owe warunki i sposób
wykonywania kontroli ruchu drogowego;

2) wymagany sposób zachowania si´ kontro-
lowanego uczestnika ruchu;

3) szczegó∏owe warunki wykonywania kontro-
li ruchu drogowego przez osoby, o których
mowa w art. 129e;

4) szczegó∏owe warunki udzielania upowa˝-
nieƒ do wykonywania kontroli ruchu drogo-
wego oraz wzór upowa˝nienia.”;

6) w art. 135 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) uzasadnionego podejrzenia, ˝e kierujàcy znaj-
duje si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie po
u˝yciu alkoholu albo Êrodka dzia∏ajàcego po-
dobnie do alkoholu,”.

Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 131 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepi-
sów wykonawczych, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà
ustawà, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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