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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.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 2 po pkt 49 dodaje si´ pkt 49a w brzmieniu: 

„49a) kolejka turystyczna — zespó∏ pojazdów sk∏a-
dajàcy si´ z ciàgnika rolniczego, którego
konstrukcja ogranicza pr´dkoÊç jazdy do
25 km/h, albo pojazdu wolnobie˝nego oraz
przyczepy (przyczep) dostosowanej do prze-
wozu osób, wykorzystywanych w ramach
prowadzonej dzia∏alnoÊci w zakresie Êwiad-
czenia us∏ug turystycznych.”; 

2) w art. 8: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kart´ parkingowà, za op∏atà, wydaje staro-
sta.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kart´ parkingowà osobie, o której mowa
w ust. 1, wydaje si´ na podstawie wydane-
go przez zespó∏ do spraw orzekania o nie-
pe∏nosprawnoÊci:

1) orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci,

2) orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci,

3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i upraw-
nieƒ

— wraz ze wskazaniem, o którym mowa
w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92,
z póên. zm.3)).”,

c) uchyla si´ ust. 5a i 5b;

3) w art. 63 w ust. 3 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu: 

„3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki tury-
stycznej pod warunkiem, ˝e osoby te przewo-
˝one sà wy∏àcznie na miejscach siedzàcych.”;

4) art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyÊcigi, prze-
wóz osób kolejkà turystycznà i inne im-
prezy, które powodujà utrudnienia w ru-
chu lub wymagajà korzystania z drogi
w sposób szczególny, mogà si´ odbywaç
pod warunkiem zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa porzàdku podczas trwania imprezy
oraz uzyskania zezwolenia na jej przepro-
wadzenie.”;

5) po art. 65i dodaje si´ art. 65j w brzmieniu:

„Art. 65j. Do przewozu osób kolejkà turystycznà
stosuje si´ przepisy Oddzia∏u 5 z wy∏à-
czeniem przepisów art. 65a ust. 2
pkt 2—5, 7—8, ust. 3 pkt 3, 6—11, ust. 4,
art. 65b ust. 4 pkt 4 oraz art. 65h.”;

6) w art. 66 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, warunki tech-
niczne pojazdów wchodzàcych w sk∏ad kolej-
ki turystycznej oraz zakres ich niezb´dnego
wyposa˝enia.”;

7) w art. 71:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentem stwierdzajàcym dopuszczenie
do ruchu pojazdu samochodowego, ciàgni-
ka rolniczego, pojazdu wolnobie˝nego
wchodzàcego w sk∏ad kolejki turystycznej,
motoroweru lub przyczepy jest dowód reje-
stracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis
ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa
w ust. 3.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przepis ust. 4 dotyczy tak˝e ciàgnika rolni-
czego i pojazdu wolnobie˝nego wchodzà-
cego w sk∏ad kolejki turystycznej. W przy-
padku ciàgnika rolniczego mo˝e byç on do-
puszczony do ruchu po uzyskaniu odpo-
wiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyj-
nym o ograniczeniu pr´dkoÊci konstrukcyj-
nej do 25 km/h.”;

8) w art. 72:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaÊwiadczenia o pozytywnym wyniku bada-
nia technicznego pojazdu, je˝eli jest wyma-
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USTAWA

z dnia 22 maja 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustaw´
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
oraz ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2) 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,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739 i Nr 92, poz. 753.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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gane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu
lub innego dokumentu wydanego przez w∏a-
Êciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacj´ Szwajcarskà lub
paƒstwo cz∏onkowskie Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, potwierdzajàcego wykonanie oraz ter-
min wa˝noÊci badania technicznego;”,

b) w ust. 2 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa
w art. 79 ust. 4 pkt 3 — w przypadku powtór-
nej 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.”;

9) w art. 79 w ust. 4 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wywiezionego z kraju lub zbytego za granicà,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3.”;

10) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. 1. W∏aÊciciel pojazdu samochodowego,
ciàgnika rolniczego, pojazdu wolno-
bie˝nego wchodzàcego w sk∏ad kolejki
turystycznej, motoroweru lub przycze-
py jest obowiàzany przedstawiaç go
do badania technicznego.

2. Badania techniczne dzieli si´ na bada-
nia okresowe i badania dodatkowe.

3. Okresowe badanie techniczne po raz
pierwszy jest przeprowadzane przed
pierwszà rejestracjà pojazdu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie
podlega:

1) nowy pojazd, na którego typ zosta∏o
wydane Êwiadectwo homologacji,
o którym mowa w art. 68 ust. 1, lub
zosta∏o wydane zwolnienie z obo-
wiàzku homologacji, o którym mo-
wa w art. 70,

2) nowy pojazd sprowadzony z zagra-
nicy, na którego typ zosta∏o wydane
Êwiadectwo homologacji zgodnie ze
wspólnotowà procedurà homologa-
cji przez w∏aÊciwy organ paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacj´ Szwajcarskà lub paƒ-
stwo cz∏onkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym,

3) zarejestrowany pojazd sprowadzo-
ny z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub paƒstwa cz∏onkowskie-
go Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym: 

a) na którego typ zosta∏o wydane
Êwiadectwo homologacji zgodnie
ze wspólnotowà procedurà ho-
mologacji przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub paƒstwa cz∏onkow-
skiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym w okresie
od dnia pierwszej rejestracji za
granicà do dnia terminu okreso-
wego badania technicznego okreÊ-
lonego w ust. 5, lub

b) w którego dowodzie rejestracyj-
nym lub innym dokumencie wy-
danym przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub paƒstwa cz∏onkow-
skiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym przed-
stawionym do rejestracji, zawar-
ta jest informacja o wykonanym
badaniu technicznym i jego ter-
minie wa˝noÊci

— z wyjàtkiem taksówki osobowej, po-
jazdu uprzywilejowanego lub pojazdu
odpowiednio przystosowanego lub
wyposa˝onego zgodnie z przepisami
o przewozie drogowym towarów nie-
bezpiecznych, pojazdu z zamontowa-
nym urzàdzeniem technicznym podle-
gajàcym dozorowi technicznemu oraz
pojazdu przystosowanego konstruk-
cyjnie do ruchu lewostronnego.

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu
przeprowadza si´ corocznie, z zastrze-
˝eniem ust. 6—10.

6. Okresowe badanie techniczne samo-
chodu osobowego, samochodu ci´˝a-
rowego o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej nieprzekraczajàcej 3,5 t, motocykla
lub przyczepy o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t prze-
prowadza si´ przed up∏ywem 3 lat od
dnia pierwszej rejestracji, nast´pnie
przed up∏ywem 5 lat od dnia pierwszej
rejestracji i nie póêniej ni˝ 2 lata od dnia
przeprowadzenia poprzedniego bada-
nia technicznego, a nast´pnie przed
up∏ywem kolejnego roku od dnia prze-
prowadzenia badania. Nie dotyczy to
pojazdu przewo˝àcego towary niebez-
pieczne, taksówki osobowej, pojazdu
samochodowego konstrukcyjnie prze-
znaczonego do przewozu osób w liczbie
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od 5 do 9, wykorzystywanego do zarob-
kowego transportu drogowego osób,
pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasila-
nego gazem, pojazdu uprzywilejowane-
go oraz pojazdu u˝ywanego do nauki
jazdy lub egzaminu paƒstwowego, któ-
re podlegajà corocznym badaniom
technicznym.

7. Okresowe badanie techniczne ciàgnika
rolniczego, przyczepy rolniczej oraz
motoroweru przeprowadza si´ przed
up∏ywem 3 lat od dnia pierwszej reje-
stracji, a nast´pnie przed up∏ywem
ka˝dych kolejnych 2 lat od dnia prze-
prowadzenia badania.

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczà równie˝ po-
jazdów, o których mowa w ust. 6 i 7,
zarejestrowanych po raz pierwszy za
granicà. W tym przypadku za dzieƒ
pierwszej rejestracji, o której mowa
w ust. 6 i 7, przyjmuje si´ dzieƒ pierw-
szej rejestracji za granicà.

9. Okresowe badanie techniczne autobu-
su przeprowadza si´ przed up∏ywem
roku od dnia pierwszej rejestracji i na-
st´pnie co 6 miesi´cy.

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie
podlegajà okresowym badaniom tech-
nicznym. W przypadku pojazdu zabyt-
kowego, wykorzystywanego do zarob-
kowego transportu drogowego podle-
ga on corocznym badaniom technicz-
nym.

11. Niezale˝nie od badaƒ, o których mowa
w ust. 3—5, dodatkowemu badaniu
technicznemu podlega pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ru-
chu drogowego:

a) w razie uzasadnionego przypusz-
czenia, ˝e zagra˝a bezpieczeƒ-
stwu ruchu lub narusza wymaga-
nia ochrony Êrodowiska,

b) który uczestniczy∏ w wypadku
drogowym, w którym zosta∏y
uszkodzone zasadnicze elementy
noÊne konstrukcji nadwozia, pod-
wozia lub ramy, z zastrze˝eniem
pkt 5, lub noszàcy Êlady uszko-
dzeƒ albo którego stan technicz-
ny wskazuje na naruszenie ele-
mentów noÊnych konstrukcji po-
jazdu, mogàce stwarzaç zagro˝e-
nie dla bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego;

2) skierowany przez starost´ albo na
wniosek posiadacza pojazdu:

a) w celu identyfikacji lub ustalenia
danych niezb´dnych do jego reje-
stracji,

b) je˝eli z dokumentów wymaga-
nych do jego rejestracji wynika,
˝e uczestniczy∏ on w wypadku
drogowym, lub narusza wyma-
gania ochrony Êrodowiska;

3) w którym dokonano zmian kon-
strukcyjnych lub wymiany elemen-
tów powodujàcych zmian´ danych
w dowodzie rejestracyjnym, z za-
strze˝eniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6,
z wy∏àczeniem monta˝u instalacji
do zasilania gazem;

4) który ma byç u˝ywany jako taksów-
ka osobowa lub baga˝owa, pojazd
uprzywilejowany, pojazd do nauki
jazdy, pojazd do przeprowadzania
egzaminu paƒstwowego lub pojazd
odpowiednio przystosowany lub
wyposa˝ony zgodnie z przepisami
o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych;

5) w którym zosta∏a dokonana napra-
wa wynikajàca ze zdarzenia powo-
dujàcego odpowiedzialnoÊç zak∏a-
du ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej
umowy ubezpieczenia okreÊlonego
w grupach 3 i 10 dzia∏u II za∏àcznika
do ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z póên.
zm.4)) w zakresie elementów uk∏a-
du noÊnego, hamulcowego lub 
kierowniczego majàcych wp∏yw
na bezpieczeƒstwo ruchu drogo-
wego;

6) w którym w czasie badania tech-
nicznego stwierdzono Êlady uszko-
dzeƒ lub naruszenie elementów noÊ-
nych konstrukcji pojazdu, mogà-
cych stwarzaç zagro˝enie dla bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego;

7) dla którego okreÊlono wymagania
techniczne w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535, z póên. zm.5)), ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,

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

z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.
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z póên. zm.6)) lub ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên.
zm.7)); 

8) autobus, którego dopuszczalna
pr´dkoÊç na autostradzie i drodze
ekspresowej wynosi 100 km/h, co
do zgodnoÊci z dodatkowymi wa-
runkami technicznymi;

9) dla którego okreÊlono dodatkowe
wymagania techniczne w mi´dzyna-

rodowych porozumieniach dotyczà-
cych mi´dzynarodowego transpor-
tu drogowego. 

12. Badanie techniczne pojazdu z zamon-
towanym urzàdzeniem technicznym
podlegajàcym dozorowi technicznemu
mo˝e byç przeprowadzone po przed-
stawieniu dokumentu wydanego przez
w∏aÊciwy organ dozoru technicznego,
stwierdzajàcego sprawnoÊç urzàdze-
nia technicznego.

13. W razie powstania trudnoÊci w ustale-
niu parametrów pojazdu, badanie
techniczne mo˝e byç przeprowadzone
po przedstawieniu opinii rzeczoznaw-
cy samochodowego, o którym mowa
w art. 79a.

14. Termin wa˝noÊci badania techniczne-
go pojazdu, o którym mowa w ust. 4
pkt 3 lit. b, uznaje si´, o ile nie jest
d∏u˝szy ni˝ termin wa˝noÊci badania
technicznego ustalany na podstawie
ust. 5—10. 

15. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zakres i sposób przeprowadzenia ba-
daƒ technicznych oraz wzory doku-
mentów stosowanych przy tych bada-
niach, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
zakres warunków technicznych pojaz-
dów podlegajàcych badaniu.”;

11) w art. 83: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na
koszt w∏aÊciciela lub posiadacza pojazdu, w:

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów —
w zakresie:

a) okresowego badania technicznego po-
jazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej nieprzekraczajàcej 3,5 t, z zastrze˝e-
niem lit. c,

b) dodatkowych badaƒ technicznych
w odniesieniu do pojazdów, o których
mowa w lit. a, z zastrze˝eniem ust. 1a,

c) badaƒ technicznych przyczep przezna-
czonych do ∏àczenia z pojazdami okreÊ-
lonymi w lit. a, o ile stacja spe∏nia wy-
magania, o których mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 84a
ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie d∏ugoÊci
stanowiska kontrolnego;

2) okr´gowej stacji kontroli pojazdów —
w zakresie:

a) okresowego badania technicznego
wszystkich pojazdów, 

b) dodatkowych badaƒ technicznych
w odniesieniu do pojazdów, o których
mowa w lit. a.”,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288,
Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211,
poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888,
Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431
i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100, Nr 69, poz. 587,
Nr 79, poz. 666, Nr 91, poz. 741 i Nr 97, poz. 800.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970,
Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589
i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171,
poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888
i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587
i Nr 79, poz. 666.
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b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Badanie techniczne w zakresie badaƒ co do
zgodnoÊci z warunkami technicznymi auto-
busu, którego dopuszczalna pr´dkoÊç na
autostradzie i drodze ekspresowej wynosi
100 km/h, pojazdu przeznaczonego do
przewozu towarów niebezpiecznych, po-
jazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”,
pojazdu, w którym dokonano zmian kon-
strukcyjnych lub wymiany elementów po-
wodujàcych zmian´ danych w dowodzie
rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego
okreÊlono wymagania techniczne w przepi-
sach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us∏ug, ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lute-
go 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych, a tak˝e dla którego okreÊ-
lono dodatkowe wymagania w mi´dzyna-
rodowych porozumieniach dotyczàcych
mi´dzynarodowego transportu drogowe-
go jest przeprowadzane wy∏àcznie w okr´-
gowej stacji kontroli pojazdów.”;

12) w art. 88: 

a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) kategorii T — ciàgnikiem rolniczym z przy-
czepà (przyczepami) lub pojazdem wolno-
bie˝nym z przyczepà (przyczepami);”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E —
uprawnia do kierowania ciàgnikiem rolni-
czym z przyczepà (przyczepami) lub pojaz-
dem wolnobie˝nym z przyczepà (przyczepa-
mi).”;

13) po art. 95a dodaje si´ art. 95b w brzmieniu: 

„Art. 95b. Kierujàcym kolejkà turystycznà mo˝e
byç osoba, która ukoƒczy∏a 21 lat oraz
posiada prawo jazdy odpowiedniej ka-
tegorii od co najmniej 2 lat.”;

14) w art. 122 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) osoba posiadajàca prawo jazdy lub pozwole-
nie do kierowania tramwajem, skierowana de-
cyzjà starosty na podstawie zawiadomienia
w∏aÊciwych organów orzekajàcych o niepe∏no-
sprawnoÊci lub niezdolnoÊci do pracy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, z póên. zm.8)) w art. 6b w ust. 3 pkt 9 otrzymu-
je brzmienie:

„9) spe∏niania przez osob´ niepe∏nosprawnà prze-
s∏anek okreÊlonych 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 póên. zm.9)),
przy czym w przypadku osób niepe∏nospraw-
nych zaliczonych do lekkiego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci spe∏nienie tych przes∏anek mo˝e zo-
staç stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia
przyczyny niepe∏nosprawnoÊci oznaczonej sym-
bolem 05-R (upoÊledzenie narzàdu ruchu) lub 
10-N (choroba neurologiczna).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.10)) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest
obowiàzany poinformowaç zak∏ad ubezpie-
czeƒ o przeprowadzeniu dodatkowego ba-
dania technicznego, o którym mowa
w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z póên. zm.11)). Badanie techniczne uznane
jest jako normalne nast´pstwo szkody i je-
go koszty pokrywa zak∏ad ubezpieczeƒ
w ramach polisy AC, jak i OC sprawcy.”.

Art. 4. 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.12)) art. 36a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36a. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych obejmuje

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

———————
9) 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, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92,
poz. 753 i Nr 97, poz. 802.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

11) 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, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753
i Nr 97, poz. 802.

12) 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, z 2008 r. Nr 225, poz. 1486 oraz z 2009 r. Nr 91,
poz. 739.

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l



Dziennik Ustaw Nr 97 — 7224 — Poz. 802

równie˝ koszt dodatkowego badania tech-
nicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11
pkt 5 ustawy — Prawo o ruchu drogo-
wym.”.

Art. 5. 1. PoÊwiadczenia, o których mowa w art. 83
ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, wydane
dla podmiotów prowadzàcych stacj´ kontroli pojaz-
dów przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
zachowujà wa˝noÊç przez okres, na który zosta∏y wy-
dane. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przeprowa-
dzajà badanie techniczne pojazdów w zakresie okreÊ-
lonym w posiadanym poÊwiadczeniu, o którym mowa
w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa
w art. 1.

3. Podmioty, które w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy prowadzà podstawowà stacj´ kontroli po-
jazdów albo podstawowà stacj´ kontroli pojazdów
wykonujàcà niektóre badania z zakresu okr´gowej
stacji kontroli pojazdów, mogà do dnia 31 grudnia
2015 r. wykonywaç badania techniczne w zakresie
okreÊlonym w posiadanym poÊwiadczeniu, o którym
mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa
w art. 1. Podmioty te mogà uzyskiwaç z wa˝noÊcià do
tego terminu kolejne poÊwiadczenia w zakresie posia-
danego wyposa˝enia i warunków lokalowych.

Art. 6. 1. Terminy nast´pnego badania techniczne-
go zamieszczone w dowodach rejestracyjnych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zachowujà
swojà wa˝noÊç.

2. W∏aÊciciel motoroweru dla którego od dnia
pierwszej rejestracji min´∏o wi´cej ni˝ 3 lata obowià-

zany jest przedstawiç go do badania technicznego
w terminie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 7. 1. Zespó∏ pojazdów wykorzystywanych jako
kolejka turystyczna w ramach prowadzonej dzia∏alno-
Êci w zakresie Êwiadczenia us∏ug turystycznych
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, niespe∏nia-
jàcy wymagaƒ przepisów wydanych na podstawie
art. 66 ust. 5a ustawy, o której mowa w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, mo˝e byç
wykorzystywany jako kolejka turystyczna w rozumie-
niu ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2011 r., z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W zespole pojazdów, o którym mowa w ust. 1,
dopuszcza si´ przewóz osób, pod warunkiem, ˝e oso-
by te przewo˝one sà wy∏àcznie na miejscach siedzà-
cych.

3. Pojazd wykorzystywany do ciàgni´cia przyczep
wchodzàcy w sk∏ad zespo∏u pojazdów, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝e byç dopuszczony do ruchu po ogra-
niczeniu pr´dkoÊci konstrukcyjnej do 25 km/h i uzy-
skaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestra-
cyjnym o ograniczeniu pr´dkoÊci konstrukcyjnej do
25 km/h.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 90 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 1 i 3—7 oraz
pkt 10, w zakresie dotyczàcym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13
oraz art. 7, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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