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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. 129 w ust. 2 w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmie-
nie:

„c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kra-
ju nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacjà Szwajcarskà lub
paƒstwem cz∏onkowskim Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronà
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, je˝eli kierujàcy nim nie okaza∏ dokumen-
tu stwierdzajàcego zawarcie umowy obowiàz-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzajàcego
op∏acenie sk∏adki tego ubezpieczenia,”;

2) w art. 130a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nieokazania przez kierujàcego dokumentu
stwierdzajàcego zawarcie umowy obowiàzko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej posiadacza pojazdu lub stwierdzajàcego
op∏acenie sk∏adki tego ubezpieczenia, je˝eli
pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o któ-
rym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;”;

3) w art. 132 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nieokazania przez kierujàcego dokumentu
stwierdzajàcego zawarcie umowy obowiàzko-

wego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej posiadacza pojazdu lub stwierdzajàcego
op∏acenie sk∏adki tego ubezpieczenia, je˝eli
pojazd jest zarejestrowany w kraju, o którym
mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;”;

4) w art. 133 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli z przedstawionego dokumentu stwier-
dzajàcego zawarcie umowy obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej po-
siadacza pojazdu wynika, ˝e przed zatrzyma-
niem dowodu rejestracyjnego umowa ta nie
by∏a zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymane-
go dokumentu jest dodatkowo wniesienie
op∏aty za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia
umowy ubezpieczenia okreÊlonej w odr´bnych
przepisach.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-
czeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z póên.
zm.2)) w art. 87 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmie-
niu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w odniesieniu do
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, o któ-
rym mowa w art. 4 pkt 1, je˝eli organ przepro-
wadzajàcy kontrol´ uzyska∏ informacj´ z cen-
tralnej ewidencji pojazdów potwierdzajàcà za-
warcie tej umowy.”.

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

z dnia 5 marca 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

———————
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, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97
i Nr 79, poz. 663.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141,
poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r.
Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133,
poz. 922 oraz z 2008 r. Nr 225, poz. 1486.


