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USTAWA 

 z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 

 
 DZIA! I. Przepisy ogólne 

 
      Art. 1. 1. Ustawa okre"la: 
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 
2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; 
3) wymagania w stosunku do osób kieruj#cych pojazdami i innych uczestników tego ruchu; 
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. 
      2. Przepisy ustawy stosuje si$ równie% do ruchu odbywaj#cego si$ poza miejscami wymienionymi 
w ust. 1 pkt 1, w zakresie: 
1) koniecznym dla unikni$cia zagro%enia bezpiecze&stwa osób; 
2) wynikaj#cym ze znaków i sygna'ów drogowych. 
       3. Zadania samorz#du województwa, o których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i 
art. 140k stanowi# zadania z zakresu administracji rz#dowej.  
       Art. 2. U%yte w ustawie okre"lenia oznaczaj#: 
1) droga - wydzielony pas terenu sk'adaj#cy si$ z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub 
drogi dla rowerów, '#cznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajduj#cym si$ w obr$bie tego pasa, 
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub p$dzenia zwierz#t;  
1a) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pó(n. zm.); 
1b) droga wewn$trzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych; 
2) droga twarda - drog$ z jezdni# o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub 
brukowcowej oraz z p'yt betonowych lub kamienno-betonowych, je%eli d'ugo") nawierzchni 
przekracza 20 m; inne drogi s# drogami gruntowymi;  
3) autostrada - drog$ dwujezdniow#, oznaczon# odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie 
dopuszcza si$ ruchu poprzecznego, przeznaczon# tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z 
wy'#czeniem czteroko'owca, które na równej, poziomej jezdni mog# rozwin#) pr$dko") co najmniej 40 
km/h, w tym równie% w razie ci#gni$cia przyczep;  
4) droga ekspresowa - drog$ dwu- lub jednojezdniow#, oznaczon# odpowiednimi znakami drogowymi, 
na której skrzy%owania wyst$puj# wyj#tkowo, przeznaczon# tylko do ruchu pojazdów 
samochodowych, z wy'#czeniem czteroko'owca; 
5) droga dla rowerów - drog$ lub jej cz$") przeznaczon# do ruchu rowerów, oznaczon# odpowiednimi 
znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi 
konstrukcyjnie lub za pomoc# urz#dze& bezpiecze&stwa ruchu drogowego; 
5a) pas ruchu dla rowerów - cz$") jezdni przeznaczon# do ruchu rowerów w jednym kierunku, 
oznaczon# odpowiednimi znakami drogowymi; 
5b) "luza dla rowerów - cz$") jezdni na wlocie skrzy%owania na ca'ej szeroko"ci jezdni lub wybranego 
pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ust#pienia 
pierwsze&stwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; 
6) jezdnia - cz$") drogi przeznaczon# do ruchu pojazdów; okre"lenie to nie dotyczy torowisk 
wydzielonych z jezdni;  
7) pas ruchu - ka%dy z pod'u%nych pasów jezdni wystarczaj#cy do ruchu jednego rz$du pojazdów 
wielo"ladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;  
8) pobocze - cz$") drogi przyleg'# do jezdni, która mo%e by) przeznaczona do ruchu pieszych lub 
niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub p$dzenia zwierz#t;  
9) chodnik - cz$") drogi przeznaczon# do ruchu pieszych;  
10) skrzy%owanie - przeci$cie si$ w jednym poziomie dróg maj#cych jezdni$, ich po'#czenie lub 
rozwidlenie, '#cznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przeci$cia, po'#czenia lub rozwidlenia; 
okre"lenie to nie dotyczy przeci$cia, po'#czenia lub rozwidlenia drogi twardej z drog# gruntow#, z 
drog# stanowi#c# dojazd do obiektu znajduj#cego si$ przy drodze lub z drog# wewn$trzn#; 
11) przej"cie dla pieszych - powierzchni$ jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczon# do 
przechodzenia przez pieszych, oznaczon# odpowiednimi znakami drogowymi;  



12) przejazd dla rowerzystów - powierzchni$ jezdni lub torowiska przeznaczon# do przeje%d%ania 
przez rowerzystów, oznaczon# odpowiednimi znakami drogowymi;  
13) przystanek - miejsce zatrzymywania si$ pojazdów transportu publicznego, oznaczone 
odpowiednimi znakami drogowymi 
14) tunel - budowl$ na drodze, oznaczon# odpowiednimi znakami drogowymi;  
15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;  
16) strefa zamieszkania - obszar obejmuj#cy drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowi#zuj# 
szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone s# odpowiednimi znakami 
drogowymi;  
16a) strefa ruchu - obszar obejmuj#cy co najmniej jedn# drog$ wewn$trzn#, na który wjazdy i wyjazdy 
oznaczone s# odpowiednimi znakami drogowymi; 
17) uczestnik ruchu - pieszego, kieruj#cego, a tak%e inne osoby przebywaj#ce w poje(dzie lub na 
poje(dzie znajduj#cym si$ na drodze;  
18) pieszy - osob$ znajduj#c# si$ poza pojazdem na drodze i niewykonuj#c# na niej robót lub 
czynno"ci przewidzianych odr$bnymi przepisami; za pieszego uwa%a si$ równie% osob$ prowadz#c#, 
ci#gn#c# lub pchaj#c# rower, motorower, motocykl, wózek dzieci$cy, podr$czny lub inwalidzki, osob$ 
poruszaj#c# si$ w wózku inwalidzkim, a tak%e osob$ w wieku do 10 lat kieruj#c# rowerem pod opiek# 
osoby doros'ej;  
19) kolumna pieszych - zorganizowan# grup$ pieszych prowadzon# przez kierownika lub dowódc$;  
20) kieruj#cy - osob$, która kieruje pojazdem lub zespo'em pojazdów, a tak%e osob$, która prowadzi 
kolumn$ pieszych, jedzie wierzchem albo p$dzi zwierz$ta pojedynczo lub w stadzie;  
21) kierowca - osob$ uprawnion# do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem; 
22) szczególna ostro%no") - ostro%no") polegaj#c# na zwi$kszeniu uwagi i dostosowaniu zachowania 
uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniaj#cych si$ na drodze, w stopniu umo%liwiaj#cym 
odpowiednio szybkie reagowanie;  
23) ust#pienie pierwsze&stwa - powstrzymanie si$ od ruchu, je%eli ruch móg'by zmusi) innego 
kieruj#cego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany pr$dko"ci, a pieszego - do 
zatrzymania si$, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;  
24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomoc# sygnalizacji "wietlnej albo przez 
uprawnion# osob$;  
25) niedostateczna widoczno") - widoczno") wyst$puj#c# od zmierzchu do "witu, a tak%e w 
warunkach zmniejszonej przejrzysto"ci powietrza od "witu do zmierzchu;  
26) wymijanie - przeje%d%anie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszaj#cego si$ 
w przeciwnym kierunku;  
27) omijanie - przeje%d%anie (przechodzenie) obok nieporuszaj#cego si$ pojazdu, uczestnika ruchu 
lub przeszkody;  
28) wyprzedzanie - przeje%d%anie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszaj#cego 
si$ w tym samym kierunku;  
29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikaj#ce z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego, trwaj#ce nie d'u%ej ni% 1 minut$, oraz ka%de unieruchomienie pojazdu wynikaj#ce z tych 
warunków lub przepisów;  
30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikaj#ce z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego, trwaj#ce d'u%ej ni% 1 minut$;  
31) pojazd - "rodek transportu przeznaczony do poruszania si$ po drodze oraz maszyn$ lub 
urz#dzenie do tego przystosowane;  
32) pojazd silnikowy - pojazd wyposa%ony w silnik, z wyj#tkiem motoroweru i pojazdu szynowego;  
33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umo%liwia jazd$ z pr$dko"ci# 
przekraczaj#c# 25 km/h; okre"lenie to nie obejmuje ci#gnika rolniczego; 
34) pojazd wolnobie%ny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza pr$dko") jazdy do 25 km/h, 
z wy'#czeniem ci#gnika rolniczego;  
35) pojazd cz'onowy - zespó' pojazdów sk'adaj#cy si$ z pojazdu silnikowego z'#czonego z naczep#;  
35a) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespó' pojazdów, którego naciski osi wraz z 'adunkiem lub 
bez 'adunku s# wi$ksze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach 
publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa ca'kowita wraz z 'adunkiem lub bez niego s# 
wi$ksze od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy; 
35b) 'adunek niepodzielny - 'adunek, który bez niewspó'miernie wysokich kosztów lub ryzyka 
powstania szkody nie mo%e by) podzielony na dwa lub wi$cej mniejszych 'adunków; 
35c) pilot - osob$ odpowiedzialn# za zapewnienie bezpiecze&stwa ruchu drogowego oraz 
minimalizacj$ utrudnie& w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; 



36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczep$ przeznaczone do wykonywania specjalnej 
funkcji, która powoduje konieczno") dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego 
wyposa%enia; w poje(dzie tym mog# by) przewo%one osoby i rzeczy zwi#zane z wykonywaniem tej 
funkcji;   
37) pojazd u%ywany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w sposób 
szczególny do przewozu osób lub 'adunków, u%ywany przez Si'y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, 
Policj$, Agencj$ Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Agencj$ Wywiadu, S'u%b$ Kontrwywiadu 
Wojskowego, S'u%b$ Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rz#du, 
Stra% Graniczn#, kontrol$ skarbow#, S'u%b$ Celn#, jednostki ochrony przeciwpo%arowej, Inspekcj$ 
Transportu Drogowego i S'u%b$ Wi$zienn#; 
38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysy'aj#cy sygna'y "wietlne w postaci niebieskich "wiate' 
b'yskowych i jednocze"nie sygna'y d(wi$kowe o zmiennym tonie, jad#cy z w'#czonymi "wiat'ami 
mijania lub drogowymi; okre"lenie to obejmuje równie% pojazdy jad#ce w kolumnie, na której pocz#tku 
i na ko&cu znajduj# si$ pojazdy uprzywilejowane wysy'aj#ce dodatkowo sygna'y "wietlne w postaci 
czerwonego "wiat'a b'yskowego;  
39) pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odr$bnych przepisów zosta' wpisany do rejestru 
zabytków lub znajduje si$ w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a tak%e pojazd wpisany do inwentarza 
muzealiów, zgodnie z odr$bnymi przepisami; 
40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie wi$cej 
ni% 9 osób '#cznie z kierowc# oraz ich baga%u;  
41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu wi$cej ni% 9 osób 
'#cznie z kierowc#; 
41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szko'y, barwy pomara&czowej, 
oznaczony z przodu i z ty'u prostok#tnymi tablicami barwy bia'ej, z napisem barwy czarnej "autobus 
szkolny"; 
42) samochód ci$%arowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 'adunków; 
okre"lenie to obejmuje równie% samochód ci$%arowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do 
przewozu 'adunków i osób w liczbie od 4 do 9 '#cznie z kierowc#;   
42a) ci#gnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wy'#cznie do 
ci#gni$cia przyczepy; okre"lenie to obejmuje ci#gnik siod'owy i ci#gnik balastowy;  
42b) czteroko'owiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub 'adunków, 
z wy'#czeniem samochodu osobowego, ci$%arowego i motocykla, którego masa w'asna nie 
przekracza: 

a) przypadku przewozu rzeczy 550 kg, 
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;  

42c) czteroko'owiec lekki - czteroko'owiec, którego masa w'asna nie przekracza 350 kg i konstrukcja 
ogranicza pr$dko") jazdy do 45 km/h; 
43) taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposa%ony i oznaczony, przeznaczony do 
przewozu osób w liczbie nie wi$kszej ni% 9 '#cznie z kierowc# oraz ich baga%u podr$cznego za 
ustalon# na podstawie taksometru op'at#; 
44) ci#gnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do u%ywania '#cznie ze sprz$tem do prac 
rolnych, le"nych lub ogrodniczych; ci#gnik taki mo%e by) równie% przystosowany do ci#gni$cia 
przyczep oraz do prac ziemnych;  
45) motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemno"ci skokowej 
przekraczaj#cej 50 cm3, dwuko'owy lub z bocznym wózkiem - wielo"ladowy; okre"lenie to obejmuje 
równie% pojazd trójko'owy o symetrycznym rozmieszczeniu kó'; 
46) motorower - pojazd dwu- lub trójko'owy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemno"ci skokowej 
nieprzekraczaj#cej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie wi$kszej ni% 4 kW, którego konstrukcja 
ogranicza pr$dko") jazdy do 45 km/h; 
47) rower - pojazd o szeroko"ci nieprzekraczaj#cej 0,9 m poruszany si'# mi$"ni osoby jad#cej tym 
pojazdem; rower mo%e by) wyposa%ony w uruchamiany naciskiem na peda'y pomocniczy nap$d 
elektryczny zasilany pr#dem o napi$ciu nie wy%szym ni% 48 V o znamionowej mocy ci#g'ej nie 
wi$kszej ni% 250 W, którego moc wyj"ciowa zmniejsza si$ stopniowo i spada do zera po 
przekroczeniu pr$dko"ci 25 km/h; 
47a) wózek rowerowy - pojazd o szeroko"ci powy%ej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub 
rzeczy poruszany si'# mi$"ni osoby jad#cej tym pojazdem; wózek rowerowy mo%e by) wyposa%ony w 
uruchamiany naciskiem na peda'y pomocniczy nap$d elektryczny zasilany pr#dem o napi$ciu nie 
wy%szym ni% 48 V o znamionowej mocy ci#g'ej nie wi$kszej ni% 250 W, którego moc wyj"ciowa 
zmniejsza si$ stopniowo i spada do zera po przekroczeniu pr$dko"ci 25 km/h; 



48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania si$ osoby 
niepe'nosprawnej, nap$dzany si'# mi$"ni lub za pomoc# silnika, którego konstrukcja ogranicza 
pr$dko") jazdy do pr$dko"ci pieszego;  
49) zespó' pojazdów - pojazdy z'#czone ze sob# w celu poruszania si$ po drodze jako ca'o"); nie 
dotyczy to pojazdów z'#czonych w celu holowania;  
49a) kolejka turystyczna - zespó' pojazdów sk'adaj#cy si$ z ci#gnika rolniczego, którego konstrukcja 
ogranicza pr$dko") jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobie%nego oraz przyczepy (przyczep) 
dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach prowadzonej dzia'alno"ci w zakresie 
"wiadczenia us'ug turystycznych. 
50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do '#czenia go z innym pojazdem;  
51) przyczepa lekka - przyczep$, której dopuszczalna masa ca'kowita nie przekracza 750 kg;  
52) naczepa - przyczep$, której cz$") spoczywa na poje(dzie silnikowym i obci#%a ten pojazd;  
53) masa w'asna - mas$ pojazdu z jego normalnym wyposa%eniem, paliwem, olejami, smarami i 
cieczami w ilo"ciach nominalnych, bez kieruj#cego;  
54) dopuszczalna masa ca'kowita - najwi$ksz# okre"lon# w'a"ciwymi warunkami technicznymi mas$ 
pojazdu obci#%onego osobami i 'adunkiem, dopuszczonego do poruszania si$ po drodze;  
55) rzeczywista masa ca'kowita - mas$ pojazdu '#cznie z mas# znajduj#cych si$ na nim rzeczy i osób;  
56) dopuszczalna 'adowno") - najwi$ksz# mas$ 'adunku i osób, jak# mo%e przewozi) pojazd, która 
stanowi ró%nic$ dopuszczalnej masy ca'kowitej i masy w'asnej pojazdu;  
57) nacisk osi - sum$ nacisków, jak# na drog$ wywieraj# ko'a znajduj#ce si$ na jednej osi;  
58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta; 
59) urz#dzenie rejestruj#ce - stacjonarne, przeno"ne albo zainstalowane w poje(dzie albo na statku 
powietrznym urz#dzenie ujawniaj#ce i zapisuj#ce za pomoc# technik utrwalania obrazów naruszenia 
przepisów ruchu drogowego przez kieruj#cych pojazdami; 

 
DZIA! II. Ruch drogowy 
Rozdzia' 1. Zasady ogólne 

 
       Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajduj#ca si$ na drodze s# obowi#zani zachowa) 
ostro%no") albo gdy ustawa tego wymaga - szczególn# ostro%no"), unika) wszelkiego dzia'ania, które 
mog'oby spowodowa) zagro%enie bezpiecze&stwa lub porz#dku ruchu drogowego, ruch ten utrudni) 
albo w zwi#zku z ruchem zak'óci) spokój lub porz#dek publiczny oraz narazi) kogokolwiek na szkod$. 
Przez dzia'anie rozumie si$ równie% zaniechanie. 
      2. Przepis ust. 1 stosuje si$ odpowiednio do osoby znajduj#cej si$ w pobli%u drogi, je%eli jej 
zachowanie mog'oby poci#gn#) za sob# skutki, o których mowa w tym przepisie. 
      3. Je%eli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowa'a jednak zagro%enie bezpiecze&stwa ruchu 
drogowego, jest obowi#zana przedsi$wzi#) niezb$dne "rodki w celu niezw'ocznego usuni$cia 
zagro%enia, a gdyby nie mog'a tego uczyni), powinna o zagro%eniu uprzedzi) innych uczestników 
ruchu. 
      Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajduj#ca si$ na drodze maj# prawo liczy), %e inni 
uczestnicy tego ruchu przestrzegaj# przepisów ruchu drogowego, chyba %e okoliczno"ci wskazuj# na 
mo%liwo") odmiennego ich zachowania. 
     Art. 5. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajduj#ca si$ na drodze s# obowi#zani stosowa) si$ do 
polece& i sygna'ów dawanych przez osoby kieruj#ce ruchem lub uprawnione do jego kontroli, 
sygna'ów "wietlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny 
sposób zachowania ni% nakazany przez te osoby, sygna'y "wietlne lub znaki drogowe. 
      2. Polecenia i sygna'y dawane przez osoby kieruj#ce ruchem lub uprawnione do jego kontroli maj# 
pierwsze&stwo przed sygna'ami "wietlnymi i znakami drogowymi. 
      3. Sygna'y "wietlne maj# pierwsze&stwo przed znakami drogowymi reguluj#cymi pierwsze&stwo 
przejazdu. 
      Art. 6. 1. Polecenia lub sygna'y mo%e dawa) uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajduj#cej si$ 
na drodze: 
1) policjant;  
2) %o'nierz *andarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porz#dkowego, zabezpieczaj#cy 
przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji zwi#zanej z ratowaniem %ycia lub 
mienia;  
3) funkcjonariusz Stra%y Granicznej;   
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego; 
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny; 
3c) stra%nik gminny (miejski); 



4) pracownik kolejowy na przeje(dzie kolejowym;  
5) osoba dzia'aj#ca w imieniu zarz#dcy drogi lub osoba wykonuj#ca roboty na drodze na zlecenie lub 
za zgod# zarz#dcy drogi;  
6) osoba nadzoruj#ca bezpieczne przej"cie dzieci przez jezdni$, w wyznaczonym miejscu;  
7) kieruj#cy autobusem szkolnym w miejscach postoju zwi#zanych z wsiadaniem lub wysiadaniem 
dzieci; 
7a) ratownik górski podczas wykonywania czynno"ci zwi#zanych z prowadzeniem akcji ratowniczej; 
8) stra%nik le"ny lub funkcjonariusz Stra%y Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego; 
9) stra%ak Pa&stwowej Stra%y Po%arnej podczas wykonywania czynno"ci zwi#zanych z prowadzeniem 
akcji ratowniczej; 
10) cz'onek ochotniczej stra%y po%arnej podczas wykonywania czynno"ci zwi#zanych z prowadzeniem 
akcji ratowniczej. 
11) funkcjonariusz Biura Ochrony Rz#du podczas wykonywania czynno"ci zwi#zanych z 
zapewnieniem bezpiecze&stwa ochranianych osób, obiektów i urz#dze&; 
12) pilot podczas wykonywania czynno"ci zwi#zanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu 
nienormatywnego. 
      2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny by) 'atwo rozpoznawalne i widoczne z 
dostatecznej odleg'o"ci, zarówno w dzie&, jak i w nocy. 
      3. Przepis ust. 2 w zakresie 'atwej rozpoznawalno"ci: 
1) dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem zabudowanym;  
2) nie dotyczy kieruj#cego autobusem szkolnym, je%eli sygna' do zatrzymania innych pojazdów 
dawany jest przez t$ osob$ bez wychodzenia z odpowiednio oznaczonego pojazdu.  

3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mog# dawa) polecenia lub 
sygna'y uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajduj#cej si$ na drodze pod warunkiem uko&czenia 
szkolenia organizowanego przez wojewódzki o"rodek ruchu drogowego. Pilot zabezpieczaj#cy 
przejazd pojazdu nienormatywnego b$d#cy osob#, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3c i 9, nie podlega 
szkoleniu. 

3b. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, mo%e by) przeprowadzone odp'atnie. Op'at$ ponosi 
podmiot kieruj#cy na szkolenie, a w pozosta'ych przypadkach - osoba odbywaj#ca szkolenie. 
Wysoko") maksymalnej op'aty za szkolenie jednej osoby nie mo%e przekracza) 30% minimalnego 
wynagrodzenia za prac$ ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac$. 

4. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do 
spraw transportu, uwzgl$dniaj#c potrzeb$ zapewnienia bezpiecze&stwa i porz#dku w trakcie 
kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynno"ci w tym zakresie, w drodze 
rozporz#dzenia: 
1) okre"li organizacj$ i sposób wykonywania czynno"ci, o których mowa w ust. 1, program i tryb 
prowadzenia szkolenia w tym zakresie, wzór za"wiadczenia o uko&czeniu szkolenia, wysoko") stawek 
za szkolenie oraz tryb ich pobierania i zwrotu, bior#c pod uwag$ w szczególno"ci "rednie realne 
koszty organizacji i przeprowadzania szkolenia; 
2) mo%e upowa%ni) inne osoby do wykonywania czynno"ci, o których mowa w ust. 1, oraz okre"li) 
okoliczno"ci, szczegó'owe warunki, sposób wykonywania czynno"ci w tym zakresie, jak równie% 
warunki, które te osoby musz# spe'nia); 
3) okre"li wzór ubioru osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6. 
      Art. 7. 1. Znaki i sygna'y drogowe wyra%aj# ostrze%enia, zakazy, nakazy lub informacje.  
      2. Minister w'a"ciwy do spraw transportu i minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych, w 
porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci konieczno") 
dostosowania sygna'ów drogowych do postanowie& umów mi$dzynarodowych, okre"li, w drodze 
rozporz#dzenia, znaki i sygna'y obowi#zuj#ce w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres 
obowi#zywania. 
      3. Minister w'a"ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
wewn$trznych, uwzgl$dniaj#c konieczno") zapewnienia czytelno"ci i zrozumia'o"ci znaków i 
sygna'ów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, okre"li, w drodze rozporz#dzenia, 
szczegó'owe warunki techniczne dla znaków i sygna'ów drogowych oraz urz#dze& bezpiecze&stwa 
ruchu drogowego, a tak%e warunki ich umieszczania na drogach. 
      Art. 8. 1. Osoba niepe'nosprawna o obni%onej sprawno"ci ruchowej, kieruj#ca pojazdem 
samochodowym oznaczonym kart# parkingow# mo%e nie stosowa) si$ do niektórych znaków 
drogowych dotycz#cych zakazu ruchu lub postoju, w zakresie okre"lonym przepisami, o których mowa 
w art. 7 ust. 2. 
      2. Przepis ust. 1 stosuje si$ równie% do: 
1) kieruj#cego pojazdem przewo%#cego osob$ o obni%onej sprawno"ci ruchowej;  



2) pracowników placówek zajmuj#cych si$ opiek#, rehabilitacj# lub edukacj# osób niepe'nosprawnych 
pozostaj#cych pod opiek# tych placówek.  
      3. Karta parkingowa powinna by) umieszczona za przedni# szyb# pojazdu samochodowego w 
sposób umo%liwiaj#cy jej odczytanie. 
      4. Kart$ parkingow#, za op'at#, wydaje starosta. 
      5. Kart$ parkingow# osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje si$ na podstawie wydanego przez 
zespó' do spraw orzekania o niepe'nosprawno"ci: 
1) orzeczenia o niepe'nosprawno"ci, 
2) orzeczenia o stopniu niepe'nosprawno"ci, 
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie& 
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i spo'ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe'nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
14, poz. 92, z pó(n. zm.). 
      5a. (uchylony), 
      5b. (uchylony), 
      6. Przepis ust. 1 stosuje si$ odpowiednio w stosunku do kieruj#cych pojazdami zaopatrzonymi w 
kart$ parkingow# wydan# za granic#. 
      7. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) wzór karty parkingowej, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci konieczno") ujednolicenia wzoru karty 
parkingowej z rozwi#zaniami przyj$tymi w krajach europejskich, w celu umo%liwienia korzystania 
osobom niepe'nosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu drogowym, okre"lonych w przepisach prawa 
krajowego;  
1a) wzór oraz tryb wydania karty parkingowej dla placówek, o których mowa w ust. 2 pkt 2;  
2) wysoko") op'at za wydanie karty parkingowej, uwzgl$dniaj#c koszty zwi#zane z jej wydaniem i 
dystrybucj#.  
      8. Minister w'a"ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
zabezpieczenia spo'ecznego i ministrem w'a"ciwym do spraw zdrowia okre"li, w drodze 
rozporz#dzenia, rodzaj placówek zajmuj#cych si$ opiek#, rehabilitacj# lub edukacj# osób 
niepe'nosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz tryb wydawania tym 
placówkom karty parkingowej, maj#c na wzgl$dzie zapewnienie wydawania karty w'a"ciwym 
placówkom. 
      Art. 8a. (uchylony). 
      Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajduj#ca si$ na drodze s# obowi#zani u'atwi) przejazd 
pojazdu uprzywilejowanego, w szczególno"ci przez niezw'oczne usuni$cie si$ z jego drogi, a w razie 
potrzeby zatrzymanie si$. 
      Art. 10. 1. Minister w'a"ciwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarz#dzaniem ruchem na 
drogach krajowych. 
      2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarz#dzaniem ruchem na drogach: 
1) wojewódzkich, 
2) powiatowych, 
3) gminnych, 
4) publicznych po'o%onych w miastach na prawach powiatu i w mie"cie sto'ecznym Warszawie, 
5) wewn$trznych po'o%onych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania. 
      3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarz#dza ruchem na drogach krajowych, z 
zastrze%eniem ust. 6. 
      4. Marsza'ek województwa zarz#dza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrze%eniem ust. 6. 
      5. Starosta zarz#dza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrze%eniem ust. 6. 
      6. Prezydent miasta zarz#dza ruchem na drogach publicznych po'o%onych w miastach na prawach 
powiatu, z wyj#tkiem autostrad i dróg ekspresowych. 
      7. Zarz#dzanie ruchem na drogach wewn$trznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, 
nale%y do podmiotu zarz#dzaj#cego tymi drogami. 
      8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad mo%e powierzy) zadania w zakresie 
zarz#dzania ruchem na drogach krajowych marsza'kowi województwa. 
      9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi s# drogi publiczne okre"lone 
zgodnie z przepisami o drogach publicznych. 
      10. Organy sprawuj#ce nadzór nad zarz#dzaniem ruchem na drogach mog# nakaza) zmian$ 
organizacji ruchu ze wzgl$du na wa%ny interes ogólnospo'eczny lub konieczno") zapewnienia ruchu 
tranzytowego. 



      10a. Podmioty zarz#dzaj#ce drogami, o których mowa w ust. 7, ustalaj#c organizacj$ ruchu na 
tych drogach stosuj# znaki i sygna'y drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikaj#ce z ustawy i jej 
przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewn$trznej ponosi podmiot zarz#dzaj#cy drog#. 
      11. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, maj#c na uwadze konieczno") ochrony dróg przed 
zniszczeniem oraz zapewnienie bezpiecze&stwa ruchu w okresie zwi$kszonego nat$%enia ruchu 
pojazdów osobowych, mo%e wprowadzi), w drodze rozporz#dzenia, okresowe ograniczenia ruchu 
pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów. 
      12. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
wewn$trznych i Ministrem Obrony Narodowej, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci: 
1) konieczno") zapewnienia bezpiecze&stwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,  
2) potrzeb$ efektywnego wykorzystania dróg publicznych,  
3) potrzeby spo'eczno"ci lokalnej,  
okre"li, w drodze rozporz#dzenia, szczegó'owe warunki zarz#dzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarz#dzaniem. 

 
Rozdzia' 2. Ruch pieszych 

 
       Art. 11. 1. Pieszy jest obowi#zany korzysta) z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku 
- z pobocza. Je%eli nie ma pobocza lub czasowo nie mo%na z niego korzysta), pieszy mo%e korzysta) 
z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbli%ej jej kraw$dzi i ust$powania miejsca 
nadje%d%aj#cemu pojazdowi. 
      2. Pieszy id#cy po poboczu lub jezdni jest obowi#zany i") lew# stron# drogi. 
      3. Piesi id#cy jezdni# s# obowi#zani i") jeden za drugim. Na drodze o ma'ym ruchu, w warunkach 
dobrej widoczno"ci, dwóch pieszych mo%e i") obok siebie. 
      4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub 
pobocza albo niemo%no"ci korzystania z nich. Pieszy, z wyj#tkiem osoby niepe'nosprawnej, 
korzystaj#c z tej drogi, jest obowi#zany ust#pi) miejsca rowerowi. 
      5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje si$ w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z ca'ej 
szeroko"ci drogi i ma pierwsze&stwo przed pojazdem. 
      Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyj#tkiem pieszych w wieku do 10 lat, mo%e si$ porusza) tylko 
praw# stron# jezdni. 
      2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje si$ odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2. 
      3. Liczba pieszych id#cych jezdni# w kolumnie obok siebie nie mo%e przekracza) 4, a w kolumnie 
wojskowej - 6, pod warunkiem %e kolumna nie zajmuje wi$cej ni% po'owy szeroko"ci jezdni. 
      4. Piesi w wieku do 10 lat mog# i") w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej 
osoby pe'noletniej. 
      5. D'ugo") kolumny pieszych nie mo%e przekracza) 50 m. Odleg'o") mi$dzy kolumnami nie mo%e 
by) mniejsza ni% 100 m. 
      6. Je%eli przemarsz kolumny pieszych odbywa si$ w warunkach niedostatecznej widoczno"ci: 
1) pierwszy i ostatni z id#cych z lewej strony s# obowi#zani nie") latarki:  
      a) pierwszy - ze "wiat'em bia'ym, skierowanym do przodu,  
      b) ostatni - ze "wiat'em czerwonym, skierowanym do ty'u;  
2) w kolumnie o d'ugo"ci przekraczaj#cej 20 m id#cy po lewej stronie z przodu i z ty'u s# obowi#zani 
u%ywa) elementów odblaskowych odpowiadaj#cych w'a"ciwym warunkom technicznym, a ponadto 
id#cy po lewej stronie s# obowi#zani nie") dodatkowe latarki ze "wiat'em bia'ym, rozmieszczone w 
taki sposób, aby odleg'o") mi$dzy nimi nie przekracza'a 10 m;  
3) "wiat'o latarek powinno by) widoczne z odleg'o"ci co najmniej 150 m.  
      7. Zabrania si$: 
1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mg'y; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub 
policyjnej;  
2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczno"ci;  
3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osob$ w wieku poni%ej 18 lat.  
      Art. 13. 1. Pieszy, przechodz#c przez jezdni$ lub torowisko, jest obowi#zany zachowa) 
szczególn# ostro%no") oraz, z zastrze%eniem ust. 2 i 3, korzysta) z przej"cia dla pieszych. Pieszy 
znajduj#cy si$ na tym przej"ciu ma pierwsze&stwo przed pojazdem. 
      2. Przechodzenie przez jezdni$ poza przej"ciem dla pieszych jest dozwolone, gdy odleg'o") od 
przej"cia przekracza 100 m. Je%eli jednak skrzy%owanie znajduje si$ w odleg'o"ci mniejszej ni% 100 m 
od wyznaczonego przej"cia, przechodzenie jest dozwolone równie% na tym skrzy%owaniu. 
      3. Przechodzenie przez jezdni$ poza przej"ciem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest 
dozwolone tylko pod warunkiem, %e nie spowoduje zagro%enia bezpiecze&stwa ruchu lub utrudnienia 



ruchu pojazdów. Pieszy jest obowi#zany ust#pi) pierwsze&stwa pojazdom i do przeciwleg'ej kraw$dzi 
jezdni i") drog# najkrótsz#, prostopadle do osi jezdni. 
      4. Je%eli na drodze znajduje si$ przej"cie nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest 
obowi#zany korzysta) z niego, z zastrze%eniem ust. 2 i 3. 
      5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursuj# tramwaje po 
torowisku wyodr$bnionym z jezdni, pieszy przechodz#c przez jezdni$ lub torowisko jest obowi#zany 
korzysta) tylko z przej"cia dla pieszych. 
      6. Przechodzenie przez torowisko wyodr$bnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 
      7. Je%eli wysepka dla pasa%erów na przystanku komunikacji publicznej '#czy si$ z przej"ciem dla 
pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przej"ciu. 
      8. Je%eli przej"cie dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przej"cie na ka%dej 
jezdni uwa%a si$ za przej"cie odr$bne. Przepis ten stosuje si$ odpowiednio do przej"cia dla pieszych 
w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepk# lub za pomoc# innych urz#dze& na 
jezdni. 
      Art. 14. Zabrania si$: 
1) wchodzenia na jezdni$:  

a) bezpo"rednio przed jad#cy pojazd, w tym równie% na przej"ciu dla pieszych,  
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczaj#cej widoczno") drogi;  

2) przechodzenia przez jezdni$ w miejscu o ograniczonej widoczno"ci drogi;  
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania si$ bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez 
jezdni$ lub torowisko;  
4) przebiegania przez jezdni$;  
5) chodzenia po torowisku;  
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub pó'zapory s# opuszczone lub opuszczanie ich 
rozpocz$to;  
7) przechodzenia przez jezdni$ w miejscu, w którym urz#dzenie zabezpieczaj#ce lub przeszkoda 
oddzielaj# drog$ dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez wzgl$du na to, po której stronie jezdni one 
si$ znajduj#.  
      Art. 15. Przepisów art. 11-14 nie stosuje si$ w razie zamkni$cia ruchu pojazdów na drodze. 

 
Rozdzia' 3. Ruch pojazdów 

Oddzia' 1. Zasady ogólne 
 
      Art. 16. 1. Kieruj#cego pojazdem obowi#zuje ruch prawostronny. 
      2. Kieruj#cy pojazdem, korzystaj#c z drogi dwujezdniowej, jest obowi#zany jecha) po prawej 
jezdni; do jezdni tych nie wlicza si$ jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomo"ci po'o%onej przy 
drodze. 
      3. Kieruj#cy pojazdem, korzystaj#c z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, 
jest obowi#zany zajmowa) pas ruchu znajduj#cy si$ na prawej po'owie jezdni. 
      4. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany jecha) mo%liwie blisko prawej kraw$dzi jezdni. Je%eli pasy 
ruchu na jezdni s# wyznaczone, nie mo%e zajmowa) wi$cej ni% jednego pasa. 
      5. Kieruj#cy pojazdem zaprz$gowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem 
r$cznym oraz osoba prowadz#ca pojazd nap$dzany silnikiem s# obowi#zani porusza) si$ po 
poboczu, chyba %e nie nadaje si$ ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudnia'by ruch pieszych. 
      6. Kieruj#cy pojazdem znajduj#cym si$ na cz$"ci jezdni, po której je%d%# pojazdy szynowe, jest 
obowi#zany ust#pi) miejsca nadje%d%aj#cemu pojazdowi szynowemu. 
      7. Na skrzy%owaniu i bezpo"rednio przed nim kieruj#cy rowerem, motorowerem lub motocyklem 
mo%e porusza) si$ "rodkiem pasa ruchu, je"li pas ten umo%liwia opuszczenie skrzy%owania w wi$cej 
ni% jednym kierunku, z zastrze%eniem art. 33 ust. 1. 

 
Oddzia' 2. W'#czanie si$ do ruchu 

 
      Art. 17. 1. W'#czanie si$ do ruchu nast$puje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu 
si$ niewynikaj#cym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wje%d%aniu: 
1) na drog$ z nieruchomo"ci, z obiektu przydro%nego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi 
nieb$d#cej drog# publiczn# oraz ze strefy zamieszkania;  
2) na drog$ z pola lub na drog$ tward# z drogi gruntowej;  
3) na jezdni$ z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;  



3a) na jezdni$ lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyj#tkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub 
pas ruchu dla rowerów; 
4) pojazdem szynowym - na drog$ z zajezdni lub na jezdni$ z p$tli.  
      2. Kieruj#cy pojazdem, w'#czaj#c si$ do ruchu, jest obowi#zany zachowa) szczególn# ostro%no") 
oraz ust#pi) pierwsze&stwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. 
      Art. 18. 1. Kieruj#cy pojazdem, zbli%aj#c si$ do oznaczonego przystanku autobusowego 
(trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowi#zany zmniejszy) pr$dko"), a w razie 
potrzeby zatrzyma) si$, aby umo%liwi) kieruj#cemu autobusem (trolejbusem) w'#czenie si$ do ruchu, 
je%eli kieruj#cy takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub 
wjechania z zatoki na jezdni$. 
      2. Kieruj#cy autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, mo%e wjecha) na s#siedni pas 
ruchu lub na jezdni$ dopiero po upewnieniu si$, %e nie spowoduje to zagro%enia bezpiecze&stwa 
ruchu drogowego. 
      Art. 18a. 1. Kieruj#cy pojazdem, zbli%aj#c si$ do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest 
obowi#zany: 
1) zatrzyma) si$, o ile kieruj#cy tym autobusem poda' sygna' zatrzymania;  
2) zmniejszy) pr$dko"), a w razie potrzeby zatrzyma) si$, aby umo%liwi) kieruj#cemu tym autobusem 
wjazd na jezdni$ lub s#siedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.  
      2. Kieruj#cy autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa w ust. 1, mo%e wjecha) na s#siedni 
pas ruchu lub jezdni$ dopiero po upewnieniu si$, %e nie spowoduje to zagro%enia bezpiecze&stwa 
ruchu drogowego. 

 
Oddzia' 3. Pr$dko") i hamowanie 

 
      Art. 19. 1. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany jecha) z pr$dko"ci# zapewniaj#c# panowanie nad 
pojazdem, z uwzgl$dnieniem warunków, w jakich ruch si$ odbywa, a w szczególno"ci: rze(by terenu, 
stanu i widoczno"ci drogi, stanu i 'adunku pojazdu, warunków atmosferycznych i nat$%enia ruchu. 
      2. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany: 
1) jecha) z pr$dko"ci# nieutrudniaj#c# jazdy innym kieruj#cym;  
2) hamowa) w sposób niepowoduj#cy zagro%enia bezpiecze&stwa ruchu lub jego utrudnienia;  
3) utrzymywa) odst$p niezb$dny do unikni$cia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania si$ 
poprzedzaj#cego pojazdu.  
      3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, 
kieruj#cy pojazdem obj$tym indywidualnym ograniczeniem pr$dko"ci albo pojazdem lub zespo'em 
pojazdów o d'ugo"ci przekraczaj#cej 7 m jest obowi#zany utrzymywa) taki odst$p od pojazdu 
silnikowego znajduj#cego si$ przed nim, aby inne wyprzedzaj#ce pojazdy mog'y bezpiecznie wjecha) 
w luk$ utrzymywan# mi$dzy tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje si$, je%eli kieruj#cy pojazdem 
przyst$puje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione. 
      4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o d'ugo"ci przekraczaj#cej 500 m, kieruj#cy 
pojazdem jest obowi#zany utrzymywa) odst$p od poprzedzaj#cego pojazdu nie mniejszy ni%: 
1) 50 m - je%eli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie ca'kowitej nieprzekraczaj#cej 3,5 t lub 
autobusem; 
2) 80 m - je%eli kieruje zespo'em pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1. 
      5. Organ zarz#dzaj#cy ruchem na drogach mo%e zmniejszy) lub zwi$kszy) za pomoc# znaków 
drogowych dopuszczalny odst$p, o którym mowa w ust. 4, w zale%no"ci od obowi#zuj#cej w tunelu 
dopuszczalnej pr$dko"ci. 
      Art. 20. 1. Pr$dko") dopuszczalna pojazdu lub zespo'u pojazdów na obszarze zabudowanym w 
godzinach 5oo-23oo wynosi 50 km/h, z zastrze%eniem ust. 2. 
      1a. Pr$dko") dopuszczalna pojazdu lub zespo'u pojazdów na obszarze zabudowanym w 
godzinach 23oo-5oo wynosi 60 km/h, z zastrze%eniem ust. 2. 
      2. Pr$dko") dopuszczalna pojazdu lub zespo'u pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. 
      3. Pr$dko") dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrze%eniem ust. 4 i 5, wynosi w 
przypadku: 
1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ci$%arowego o dopuszczalnej masie ca'kowitej 
nieprzekraczaj#cej 3,5 t: 

a) na autostradzie - 140 km/h, 
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h, 
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch 

pasach przeznaczonych dla ka%dego kierunku ruchu - 100 km/h, 
d) na pozosta'ych drogach - 90 km/h; 



2) zespo'u pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:  
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach 

przeznaczonych dla ka%dego kierunku ruchu - 80 km/h,  
b) na pozosta'ych drogach - 70 km/h.  

      4. Dopuszczalna pr$dko") autobusu spe'niaj#cego dodatkowe warunki techniczne okre"lone w 
przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. 
      5. (uchylony). 
      5a.52) Rada Ministrów na wniosek ministra w'a"ciwego do spraw gospodarki mo%e, w drodze 
rozporz#dzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post$powania w 
sytuacjach zagro%enia bezpiecze&stwa paliwowego pa&stwa i zak'óce& na rynku naftowym (Dz. U. Nr 
52, poz. 343, z pó(n. zm.), wprowadzi) ograniczenia w dopuszczalnej pr$dko"ci pojazdów 
samochodowych. 
      6. Pr$dko") dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrze%eniem ust. 2, wynosi: 
1) ci#gnika rolniczego (równie% z przyczep#) - 30 km/h;  
2) pojazdu z urz#dzeniem wystaj#cym do przodu wi$cej ni% 1,5 m od siedzenia dla kieruj#cego - 30 
km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;  
3) motocykla (równie% z przyczep#), czteroko'owca i motoroweru, którymi przewozi si$ dziecko w 
wieku do 7 lat - 40 km/h. 
      Art. 21. 1. Organ zarz#dzaj#cy ruchem na drogach mo%e zmniejszy) lub zwi$kszy), za pomoc# 
znaków drogowych, pr$dko") dopuszczaln# pojazdów obowi#zuj#c# na obszarze zabudowanym. 
      2. Pr$dko") dopuszczalna, o której mowa w ust. 1, mo%e by): 
1) zmniejszona - je%eli warunki bezpiecze&stwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiaj#;  
2) zwi$kszona - je%eli warunki ruchu na drodze lub jej odcinku zapewniaj# zachowanie 
bezpiecze&stwa ruchu.  
      3. Organ zarz#dzaj#cy ruchem na drogach mo%e zmniejszy), za pomoc# znaków drogowych, 
pr$dko") dopuszczaln# pojazdów obowi#zuj#c# poza obszarem zabudowanym, je%eli warunki 
bezpiecze&stwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiaj#. 
      4. Organ rejestruj#cy pojazd mo%e ustali) dla indywidualnego pojazdu dopuszczaln# pr$dko") 
ni%sz# ni% okre"lona w art. 20, je%eli jest to uzasadnione konstrukcj# lub stanem technicznym pojazdu. 
Ograniczenie pr$dko"ci nale%y uwidoczni) na znaku umieszczonym z ty'u pojazdu. 

 
Oddzia' 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 

 
      Art. 22. 1. Kieruj#cy pojazdem mo%e zmieni) kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z 
zachowaniem szczególnej ostro%no"ci. 
      2. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany zbli%y) si$: 
1) do prawej kraw$dzi jezdni - je%eli zamierza skr$ci) w prawo;  
2) do "rodka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej kraw$dzi - je%eli zamierza 
skr$ci) w lewo.  
      3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si$, je%eli wymiary pojazdu uniemo%liwiaj# skr$cenie zgodnie z 
zasad# okre"lon# w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wy'#cznie w jednym kierunku. 
      4. Kieruj#cy pojazdem, zmieniaj#c zajmowany pas ruchu, jest obowi#zany ust#pi) pierwsze&stwa 
pojazdowi jad#cemu po pasie ruchu, na który zamierza wjecha), oraz pojazdowi wje%d%aj#cemu na 
ten pas z prawej strony. 
      5. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany zawczasu i wyra(nie sygnalizowa) zamiar zmiany kierunku 
jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzesta) sygnalizowania niezw'ocznie po wykonaniu manewru. 
      6. Zabrania si$ zawracania: 
1) w tunelu, na mo"cie, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;  
2) na autostradzie;  
3) na drodze ekspresowej, z wyj#tkiem skrzy%owania lub miejsca do tego przeznaczonego;  
4) w warunkach, w których mog'oby to zagrozi) bezpiecze&stwu ruchu na drodze lub ruch ten 
utrudni).  

 
Oddzia' 5. Wymijanie, omijanie i cofanie 

 
      Art. 23. 1. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany: 
1) przy wymijaniu zachowa) bezpieczny odst$p od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w 
razie potrzeby zjecha) na prawo i zmniejszy) pr$dko") lub zatrzyma) si$;  



2) przy omijaniu zachowa) bezpieczny odst$p od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub 
przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszy) pr$dko"); omijanie pojazdu sygnalizuj#cego zamiar 
skr$cenia w lewo mo%e odbywa) si$ tylko z jego prawej strony;  
3) przy cofaniu ust#pi) pierwsze&stwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachowa) 
szczególn# ostro%no"), a w szczególno"ci:  

a) sprawdzi), czy wykonywany manewr nie spowoduje zagro%enia bezpiecze&stwa ruchu lub 
jego utrudnienia,  

b) upewni) si$, czy za pojazdem nie znajduje si$ przeszkoda; w razie trudno"ci w osobistym 
upewnieniu si$ kieruj#cy jest obowi#zany zapewni) sobie pomoc innej osoby.  

      2. Zabrania si$ cofania pojazdem w tunelu, na mo"cie, wiadukcie, autostradzie lub drodze 
ekspresowej. 

 
Oddzia' 6. Wyprzedzanie 

 
      Art. 24. 1. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany przed wyprzedzaniem upewni) si$ w 
szczególno"ci, czy: 
1) ma odpowiedni# widoczno") i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek 
ruchu;  
2) kieruj#cy, jad#cy za nim, nie rozpocz#' wyprzedzania;  
3) kieruj#cy, jad#cy przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizowa' zamiaru wyprzedzania 
innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.  
      2. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany przy wyprzedzaniu zachowa) szczególn# ostro%no"), a 
zw'aszcza bezpieczny odst$p od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania 
roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odst$p ten nie mo%e by) 
mniejszy ni% 1 m. 
      3. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany przy wyprzedzaniu przeje%d%a) z lewej strony 
wyprzedzanego pojazdu, z zastrze%eniem ust. 4, 5, 10 i 12. 
      4. Pojazd szynowy mo%e by) wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba %e po'o%enie torów 
uniemo%liwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa si$ na jezdni jednokierunkowej. 
      5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skr$cenia w lewo, mo%e 
odbywa) si$ tylko z jego prawej strony. 
      6. Kieruj#cemu pojazdem wyprzedzanym zabrania si$ w czasie wyprzedzania i bezpo"rednio po 
nim zwi$kszania pr$dko"ci. Kieruj#cy pojazdem wolnobie%nym, ci#gnikiem rolniczym lub pojazdem 
bez silnika jest obowi#zany zjecha) jak najbardziej na prawo w celu u'atwienia wyprzedzania. 
Przepisu nie stosuje si$ w przypadku, o którym mowa w ust. 12. 
      7. Zabrania si$ wyprzedzania pojazdu silnikowego jad#cego po jezdni: 
1) przy doje%d%aniu do wierzcho'ka wzniesienia;  
2) na zakr$cie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;  
3) na skrzy%owaniu, z wyj#tkiem skrzy%owania o ruchu okr$%nym lub na którym ruch jest kierowany.  
      8. Dopuszcza si$ wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni: 
1) jednokierunkowej;  
2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem %e kieruj#cy nie 
wje%d%a na cz$") jezdni przeznaczon# do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to 
zabronione znakami na jezdni.  
      9. Dopuszcza si$ wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizuj#cego 
zamiar skr$cenia, pod warunkiem %e kieruj#cy nie wje%d%a na cz$") jezdni przeznaczon# do ruchu w 
kierunku przeciwnym. 
      10. Dopuszcza si$ wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, 
przy zachowaniu warunków okre"lonych w ust. 1 i 7: 
1) na jezdni jednokierunkowej;  
2) na jezdni dwukierunkowej, je%eli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy 
pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone s# do jazdy w tym samym kierunku.  
      11. Zabrania si$ wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. 
      12. Kieruj#cy rowerem mo%e wyprzedza) inne ni% rower powoli jad#ce pojazdy z ich prawej strony. 

 
Oddzia' 7. Przecinanie si$ kierunków ruchu 

 
      Art. 25. 1. Kieruj#cy pojazdem, zbli%aj#c si$ do skrzy%owania, jest obowi#zany zachowa) 
szczególn# ostro%no") i ust#pi) pierwsze&stwa pojazdowi nadje%d%aj#cemu z prawej strony, a je%eli 
skr$ca w lewo - tak%e jad#cemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skr$caj#cemu w prawo. 



      2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$ do pojazdu szynowego, który ma pierwsze&stwo w stosunku do 
innych pojazdów, bez wzgl$du na to, z której strony nadje%d%a. 
      3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si$ równie% w razie przecinania si$ kierunków ruchu poza 
skrzy%owaniem. 
      4. Kieruj#cemu pojazdem zabrania si$: 
1) wje%d%ania na skrzy%owanie, je%eli na skrzy%owaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania 
jazdy;  
2) rozdzielania kolumny pieszych.  
      Art. 26. 1. Kieruj#cy pojazdem, zbli%aj#c si$ do przej"cia dla pieszych, jest obowi#zany zachowa) 
szczególn# ostro%no") i ust#pi) pierwsze&stwa pieszemu znajduj#cemu si$ na przej"ciu. 
      2. Kieruj#cy pojazdem, który skr$ca w drog$ poprzeczn#, jest obowi#zany ust#pi) pierwsze&stwa 
pieszemu przechodz#cemu na skrzy%owaniu przez jezdni$ drogi, na któr# wje%d%a. 
      3. Kieruj#cemu pojazdem zabrania si$: 
1) wyprzedzania pojazdu na przej"ciu dla pieszych i bezpo"rednio przed nim, z wyj#tkiem przej"cia, 
na którym ruch jest kierowany;  
2) omijania pojazdu, który jecha' w tym samym kierunku, lecz zatrzyma' si$ w celu ust#pienia 
pierwsze&stwa pieszemu;  
3) jazdy wzd'u% po chodniku lub przej"ciu dla pieszych.  
       4. Kieruj#cy pojazdem, przeje%d%aj#c przez chodnik lub drog$ dla pieszych, jest obowi#zany 
jecha) powoli i ust#pi) pierwsze&stwa pieszemu. 
      5. Przepis ust. 4 stosuje si$ odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze wzgl$du na brak 
wyodr$bnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa si$ po tej samej powierzchni. 
      6. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany zachowa) szczególn# ostro%no") przy przeje%d%aniu obok 
oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajduj#cego si$ przy chodniku. Je%eli przystanek nie jest 
wyposa%ony w wysepk$ dla pasa%erów, a na przystanek wje%d%a tramwaj lub stoi na nim, kieruj#cy 
jest obowi#zany zatrzyma) pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewni) pieszemu swobodne 
doj"cie do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje si$ odpowiednio przy ruchu innych pojazdów 
komunikacji publicznej. 
      7. W razie przechodzenia przez jezdni$ osoby niepe'nosprawnej, u%ywaj#cej specjalnego znaku, 
lub osoby o widocznej ograniczonej sprawno"ci ruchowej, kieruj#cy jest obowi#zany zatrzyma) pojazd 
w celu umo%liwienia jej przej"cia. 
      Art. 27. 1. Kieruj#cy pojazdem, zbli%aj#c si$ do przejazdu dla rowerzystów, jest obowi#zany 
zachowa) szczególn# ostro%no") i ust#pi) pierwsze&stwa rowerowi znajduj#cemu si$ na przeje(dzie. 
      1a. Kieruj#cy pojazdem, który skr$ca w drog$ poprzeczn#, jest obowi#zany zachowa) szczególn# 
ostro%no") i ust#pi) pierwsze&stwa rowerzy"cie jad#cemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla 
rowerów, drodze dla rowerów lub innej cz$"ci drogi, któr# zamierza opu"ci). 
      2. (uchylony). 
      3. Kieruj#cy pojazdem, przeje%d%aj#c przez drog$ dla rowerów poza jezdni#, jest obowi#zany 
ust#pi) pierwsze&stwa rowerowi. 
      4. Kieruj#cemu pojazdem zabrania si$ wyprzedzania pojazdu na przeje(dzie dla rowerzystów i 
bezpo"rednio przed nim, z wyj#tkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. 
      Art. 28. 1. Kieruj#cy pojazdem, zbli%aj#c si$ do przejazdu kolejowego oraz przeje%d%aj#c przez 
przejazd, jest obowi#zany zachowa) szczególn# ostro%no"). Przed wjechaniem na tory jest on 
obowi#zany upewni) si$, czy nie zbli%a si$ pojazd szynowy, oraz przedsi$wzi#) odpowiednie "rodki 
ostro%no"ci, zw'aszcza je%eli wskutek mg'y lub z innych powodów przejrzysto") powietrza jest 
zmniejszona. 
      2. Kieruj#cy jest obowi#zany prowadzi) pojazd z tak# pr$dko"ci#, aby móg' go zatrzyma) w 
bezpiecznym miejscu, gdy nadje%d%a pojazd szynowy lub gdy urz#dzenie zabezpieczaj#ce albo 
dawany sygna' zabrania wjazdu na przejazd. 
      3. Kieruj#cemu pojazdem zabrania si$: 
1) obje%d%ania opuszczonych zapór lub pó'zapór oraz wje%d%ania na przejazd, je%eli opuszczanie ich 
zosta'o rozpocz$te lub podnoszenie nie zosta'o zako&czone;  
2) wje%d%ania na przejazd, je%eli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;  
3) wyprzedzania pojazdu na przeje(dzie kolejowym i bezpo"rednio przed nim;  
4) omijania pojazdu oczekuj#cego na otwarcie ruchu przez przejazd, je%eli wymaga'oby to wjechania 
na cz$") jezdni przeznaczon# dla przeciwnego kierunku ruchu.  
      4. W razie unieruchomienia pojazdu na przeje(dzie kolejowym, kieruj#cy jest obowi#zany 
niezw'ocznie usun#) go z przejazdu, a je%eli nie jest to mo%liwe, ostrzec kieruj#cego pojazdem 
szynowym o niebezpiecze&stwie. 
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      5. Kieruj#cy pojazdem lub zespo'em pojazdów o d'ugo"ci przekraczaj#cej 10 m, który nie mo%e 
rozwin#) pr$dko"ci wi$kszej ni% 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowi#zany 
upewni) si$, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd 
szynowy, lub uzgodni) czas tego przejazdu z dró%nikiem kolejowym. 
      6. Przepisy ust. 1-4 stosuje si$ odpowiednio przy przeje%d%aniu przez tory tramwajowe; przepis 
ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzy%owania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany. 

 
Oddzia' 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzysto"ci powietrza 

 
      Art. 29. 1. Kieruj#cy pojazdem mo%e u%ywa) sygna'u d(wi$kowego lub "wietlnego, w razie gdy 
zachodzi konieczno") ostrze%enia o niebezpiecze&stwie. 
      2. Zabrania si$: 
1) nadu%ywania sygna'u d(wi$kowego lub "wietlnego;  
2) u%ywania sygna'u d(wi$kowego na obszarze zabudowanym, chyba %e jest to konieczne w zwi#zku 
z bezpo"rednim niebezpiecze&stwem;  
3) ostrzegania "wiat'ami drogowymi w warunkach, w których mo%e to spowodowa) o"lepienie innych 
kieruj#cych.  
      Art. 30. 1. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany zachowa) szczególn# ostro%no") w czasie jazdy 
w warunkach zmniejszonej przejrzysto"ci powietrza, spowodowanej mg'#, opadami atmosferycznymi 
lub innymi przyczynami, a ponadto: 
1) kieruj#cy pojazdem silnikowym jest obowi#zany:  

a) w'#czy) "wiat'a mijania lub przeciwmg'owe przednie albo oba te "wiat'a jednocze"nie,  
b) poza obszarem zabudowanym podczas mg'y dawa) krótkotrwa'e sygna'y d(wi$kowe w 

czasie wyprzedzania lub omijania; 
2) kieruj#cy innym pojazdem ni% pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowi#zany:  

a) w'#czy) "wiat'a, w które pojazd jest wyposa%ony,  
b) korzysta) z pobocza drogi, a je%eli nie jest to mo%liwe, jecha) jak najbli%ej kraw$dzi jezdni i 

nie wyprzedza) innego pojazdu.  
      2. Obowi#zek u%ywania "wiate', o którym mowa w ust. 1, dotyczy kieruj#cego pojazdem tak%e 
podczas zatrzymania wynikaj#cego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 
      3. Kieruj#cy pojazdem mo%e u%ywa) tylnych "wiate' przeciwmg'owych, je%eli zmniejszona 
przejrzysto") powietrza ogranicza widoczno") na odleg'o") mniejsz# ni% 50 m. W razie poprawy 
widoczno"ci kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany niezw'ocznie wy'#czy) te "wiat'a. 

 
Oddzia' 9. Holowanie 

 
      Art. 31. 1. Kieruj#cy mo%e holowa) pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, %e: 
1) pr$dko") pojazdu holuj#cego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza 
tym obszarem;  
2) pojazd holuj#cy ma w'#czone "wiat'a mijania równie% w okresie dostatecznej widoczno"ci;  
3) w poje(dzie holowanym znajduje si$ kieruj#cy maj#cy uprawnienie do kierowania tym pojazdem, 
chyba %e pojazd jest holowany w sposób wykluczaj#cy potrzeb$ kierowania nim;  
4) pojazd holowany jest po'#czony z pojazdem holuj#cym w sposób wykluczaj#cy odczepienie si$ w 
czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien by) po'#czony z pojazdem 
holuj#cym po'#czeniem gi$tkim w sposób umo%liwiaj#cy 'atwe odczepienie;  
5) pojazd holowany, z wyj#tkiem motocykla, jest oznaczony z ty'u po lewej stronie ostrzegawczym 
trójk#tem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczno"ci ma ponadto w'#czone "wiat'a 
pozycyjne; zamiast oznaczenia trójk#tem odblaskowym pojazd holowany mo%e wysy'a) %ó'te sygna'y 
b'yskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;  
6) w poje(dzie holowanym na po'#czeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden uk'ad hamulców, a 
w poje(dzie holowanym na po'#czeniu gi$tkim - dwa uk'ady;  
7) odleg'o") mi$dzy pojazdami wynosi nie wi$cej ni% 3 m przy po'#czeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m 
przy po'#czeniu gi$tkim, przy czym po'#czenie jest oznakowane na przemian pasami bia'ymi i 
czerwonymi albo zaopatrzone w chor#giewk$ barwy %ó'tej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje si$ 
w razie holowania pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
      2. Zabrania si$ holowania: 
1) pojazdu o niesprawnym uk'adzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba %e sposób 
holowania wyklucza potrzeb$ ich u%ycia;  
2) pojazdu za pomoc# po'#czenia gi$tkiego, je%eli w poje(dzie tym dzia'anie uk'adu hamulcowego 
uzale%nione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;  
3) wi$cej ni% jednego pojazdu, z wyj#tkiem pojazdu cz'onowego;  



4) pojazdem z przyczep# (naczep#);  
5) na autostradzie, z wyj#tkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbli%szego 
wyjazdu lub miejsca obs'ugi podró%nych.  
      3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczaj#cy potrzeb$ kierowania nim lub u%ycia 
hamulców, rzeczywista masa ca'kowita pojazdu holowanego nie mo%e przekracza) rzeczywistej masy 
ca'kowitej pojazdu holuj#cego. 

 
Oddzia' 10. Ruch pojazdów w kolumnie 

 
      Art. 32. 1. Liczba pojazdów jad#cych w zorganizowanej kolumnie nie mo%e przekracza): 
1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10; 
2) rowerów lub wózków rowerowych - 15; 
3) pozosta'ych pojazdów - 5. 
      2. Odleg'o") mi$dzy jad#cymi kolumnami nie mo%e by) mniejsza ni% 500 m dla kolumn pojazdów 
samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozosta'ych pojazdów. 
      3. (uchylony). 
      4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kieruj#cego pojazdem od przestrzegania obowi#zuj#cych 
przepisów ruchu drogowego. 
     5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si$ do pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów Si' Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
      6. Zabrania si$ wje%d%ania mi$dzy jad#ce w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy, o 
których mowa w ust. 5. 
      6a. Przejazd kolumny pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w sk'ad której wchodzi 
wi$cej ni% 5 pojazdów, jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd 
drogowy, wydawanego przez w'a"ciwy organ wojskowy. 
      7. (uchylony). 

 
Oddzia' 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprz$gowych 

 
      Art. 33. 1. Kieruj#cy rowerem jest obowi#zany korzysta) z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, je"li s# one wyznaczone dla kierunku, w którym si$ porusza lub zamierza skr$ci). Kieruj#cy 
rowerem, korzystaj#c z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowi#zany zachowa) szczególn# 
ostro%no") i ust$powa) miejsca pieszym. 
      1a. Kieruj#cy rowerem mo%e zatrzyma) si$ w "luzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest 
obowi#zany opu"ci) j#, kiedy zaistnieje mo%liwo") kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i 
zaj#) miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5. 
      2. Dziecko w wieku do 7 lat mo%e by) przewo%one na rowerze, pod warunkiem %e jest ono 
umieszczone na dodatkowym siode'ku zapewniaj#cym bezpieczn# jazd$. 
      3. Kieruj#cemu rowerem lub motorowerem zabrania si$: 
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrze%eniem ust. 3a; 
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej r$ki na kierownicy oraz nóg na peda'ach lub podnó%kach;  
3) czepiania si$ pojazdów.  
      3a. Dopuszcza si$ wyj#tkowo jazd$ po jezdni kieruj#cego rowerem obok innego roweru lub 
motoroweru, je%eli nie utrudnia to poruszania si$ innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie 
zagra%a bezpiecze&stwu ruchu drogowego. 
      4. (uchylony). 
      5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kieruj#cego rowerem jest dozwolone 
wyj#tkowo, gdy: 
1) opiekuje si$ on osob# w wieku do lat 10 kieruj#c# rowerem; 
2) szeroko") chodnika wzd'u% drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z pr$dko"ci# wi$ksz# ni% 
50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla 
rowerów; 
3) warunki pogodowe zagra%aj# bezpiecze&stwu rowerzysty na jezdni ("nieg, silny wiatr, ulewa, 
go'oled(, g$sta mg'a), z zastrze%eniem ust. 6. 
      6. Kieruj#cy rowerem, korzystaj#c z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowi#zany jecha) 
powoli, zachowa) szczególn# ostro%no") i ust$powa) miejsca pieszym. 
      7. Kieruj#cy rowerem mo%e jecha) lew# stron# jezdni na zasadach okre"lonych dla ruchu pieszych 
w przepisach art. 11 ust. 1-3, je%eli opiekuje si$ on osob# kieruj#c# rowerem w wieku do lat 10. 
      Art. 34. 1. Do zaprz$gu mo%e by) u%ywane tylko zwierz$ niep'ochliwe, odpowiednio sprawne 
fizycznie i daj#ce sob# kierowa). 
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      2. Kieruj#cy pojazdem zaprz$gowym jest obowi#zany utrzymywa) pojazd i zaprz$g w takim stanie, 
aby móg' nad nimi panowa). 
      3. Bezpo"rednio jeden za drugim mo%e jecha) nie wi$cej ni% 5 pojazdów zaprz$gowych. 
Odleg'o") mi$dzy pi#tym pojazdem a nast$pnym nie mo%e by) mniejsza ni% 200 m. 
      4. Kieruj#cy pojazdem zaprz$gowym przy wje%d%aniu na drog$ tward# w miejscu, gdzie nie ma 
dostatecznej widoczno"ci drogi, jest obowi#zany prowadzi) zwierz$ za uzd$. 
      5. Kieruj#cemu pojazdem zaprz$gowym zabrania si$: 
1) przeci#%ania zwierz$cia;  
2) jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni;  
3) pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem;  
4) jazdy pojazdem na p'ozach bez dzwonków lub grzechotek.  

 
Rozdzia' 4. Ruch zwierz!t 

 
       Art. 35. 1. Jazda wierzchem i p$dzenie zwierz#t powinny si$ odbywa) po drodze przeznaczonej 
do p$dzenia zwierz#t. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i p$dzenie zwierz#t mog# odbywa) 
si$ po poboczu, a je%eli brak jest pobocza - po jezdni. 
      2. Do jazdy wierzchem i p$dzenia zwierz#t stosuje si$ odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
przepisy o ruchu pojazdów. 
      Art. 36. 1. Zabrania si$ jazdy wierzchem: 
1) bez uzdy;  
2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni;  
3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi mi$dzynarodowej oraz po drodze, na której 
obowi#zuje zakaz ruchu pojazdów zaprz$gowych;  
4) po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczno"ci;  
5) po drodze twardej osobie w wieku poni%ej 17 lat.  
      2. Je(dziec mo%e prowadzi) luzem tylko jedno zwierz$ po swojej prawej stronie. 
      Art. 37. 1. Zwierz$ta w stadzie mog# by) p$dzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. 
Zwierz$ pojedyncze mo%e by) prowadzone tylko na uwi$zi. 
      2. Poganiacz zwierz#t jest obowi#zany: 
1) i") po lewej stronie p$dzonych zwierz#t;  
2) w okresie niedostatecznej widoczno"ci nie") latark$ z widocznym z odleg'o"ci co najmniej 150 m 
"wiat'em bia'ym.  
      3. Zwierz$ta mog# by) prowadzone luzem przy poje(dzie zaprz$gowym z jego prawej strony, w 
liczbie nie wi$kszej ni% 2 sztuki. 
      4. Zabrania si$: 
1) p$dzenia zwierz#t po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi mi$dzynarodowej, a po innej 
drodze twardej - w okresie od zmierzchu do "witu;  
2) p$dzenia zwierz#t po drodze twardej osobie w wieku poni%ej 13 lat;  
3) p$dzenia zwierz#t w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczn# odleg'o");  
4) zatrzymywania zwierz#t na jezdni;  
5) zajmowania przez zwierz$ta wi$cej ni% prawej po'owy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.  
      5. Rada powiatu mo%e wprowadzi) zakaz p$dzenia zwierz#t na okre"lonych drogach lub 
obszarach oraz w okre"lonym czasie. 

 
Rozdzia' 5. Porz!dek i bezpiecze"stwo ruchu na drogach 

Oddzia' 1. Przepisy porz#dkowe 
 
      Art. 38. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany mie) przy sobie i okazywa) na %#danie 
uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kieruj#cego: 
1) dokument stwierdzaj#cy uprawnienie do kierowania pojazdem;  
2) dokument stwierdzaj#cy dopuszczenie pojazdu do ruchu;  
3) dokument potwierdzaj#cy zawarcie umowy obowi#zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno"ci 
cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód op'acenia sk'adki za to ubezpieczenie; 
4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj#cych 
pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z pó(n. zm.); 
5) inne dokumenty, je%eli obowi#zek taki wynika z odr$bnej ustawy.  
      Art. 39. 1. Kieruj#cy pojazdem samochodowym oraz osoba przewo%ona takim pojazdem 
wyposa%onym w pasy bezpiecze&stwa s# obowi#zani korzysta) z tych pasów podczas jazdy, z 
zastrze%eniem ust. 3. 



      2. Obowi#zek korzystania z pasów bezpiecze&stwa nie dotyczy: 
1) osoby maj#cej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do u%ywania pasów;  
2) kobiety o widocznej ci#%y;  
3) kieruj#cego taksówk# podczas przewo%enia pasa%era; 
4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;  
5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, 
Kontrwywiadu Wojskowego, S'u%by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Stra%y Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i S'u%by Wi$ziennej, 
%o'nierza Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewo%enia osoby (osób) zatrzymanej;  
6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rz#du podczas wykonywania czynno"ci s'u%bowych;  
7) zespo'u medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;  
8) konwojenta podczas przewo%enia warto"ci pieni$%nych;  
9) osoby chorej lub niepe'nosprawnej przewo%onej na noszach lub w wózku inwalidzkim.  
      3. W poje(dzie samochodowym wyposa%onym w pasy bezpiecze&stwa dziecko w wieku do 12 lat, 
nieprzekraczaj#ce 150 cm wzrostu, przewozi si$ w foteliku ochronnym lub innym urz#dzeniu do 
przewo%enia dzieci, odpowiadaj#cym wadze i wzrostowi dziecka oraz w'a"ciwym warunkom 
technicznym. 
      4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówk#, autobusem, specjalistycznym "rodkiem 
transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrze"nia 2006 r. o 
Pa&stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pó(n. zm.), pojazdem Policji, 
Stra%y Granicznej lub Stra%y Gminnej (Miejskiej). 
      Art. 40.1. Kieruj#cy motocyklem, czteroko'owcem lub motorowerem oraz osoba przewo%ona 
takimi pojazdami s# obowi#zani u%ywa) w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadaj#cych 
w'a"ciwym warunkom technicznym. 
      2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$ do motocykli fabrycznie wyposa%onych w pasy bezpiecze&stwa. 
      3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$ do czteroko'owców fabrycznie wyposa%onych w nadwozie 
zamkni$te i pasy bezpiecze&stwa. 
      Art. 41. Osoba wykonuj#ca roboty lub inne czynno"ci na drodze jest obowi#zana u%ywa) w 
sposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadaj#cych 
w'a"ciwym warunkom technicznym. 
      Art. 42. Niewidomy podczas samodzielnego poruszania si$ po drodze jest obowi#zany nie") bia'# 
lask$ w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. 
      Art. 43. 1. Dziecko w wieku do 7 lat mo%e korzysta) z drogi tylko pod opiek# osoby, która 
osi#gn$'a wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 
      2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszaj#ce si$ po drodze po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym, jest obowi#zane u%ywa) elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu. 
      3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycz# drogi przeznaczonej wy'#cznie dla pieszych. 
      Art. 44. 1. Kieruj#cy pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowi#zany: 
1) zatrzyma) pojazd, nie powoduj#c przy tym zagro%enia bezpiecze&stwa ruchu drogowego;  
2) przedsi$wzi#) odpowiednie "rodki w celu zapewnienia bezpiecze&stwa ruchu w miejscu wypadku;  
3) niezw'ocznie usun#) pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodowa' zagro%enia lub tamowania 
ruchu, je%eli nie ma zabitego lub rannego;  
4) poda) swoje dane personalne, dane personalne w'a"ciciela lub posiadacza pojazdu oraz dane 
dotycz#ce zak'adu ubezpiecze&, z którym zawarta jest umowa obowi#zkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialno"ci cywilnej, na %#danie osoby uczestnicz#cej w wypadku.  
      2. Je%eli w wypadku jest zabity lub ranny, kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany ponadto: 
1) udzieli) niezb$dnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwa) zespó' ratownictwa medycznego i 
Policj$; 
2) nie podejmowa) czynno"ci, które mog'yby utrudni) ustalenie przebiegu wypadku;  
3) pozosta) na miejscu wypadku, a je%eli wezwanie zespo'u ratownictwa medycznego lub Policji 
wymaga oddalenia si$ - niezw'ocznie powróci) na to miejsce. 
      3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si$ odpowiednio do innych osób uczestnicz#cych w wypadku. 
      Art. 45. 1. Zabrania si$: 
1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub p$dzenia zwierz#t 
osobie w stanie nietrze(wo"ci, w stanie po u%yciu alkoholu lub "rodka dzia'aj#cego podobnie do 
alkoholu;  
2) holowania pojazdu kierowanego przez osob$, o której mowa w pkt 1;  
3) otwierania drzwi pojazdu, pozostawiania otwartych drzwi lub wysiadania bez upewnienia si$, %e nie 
spowoduje to zagro%enia bezpiecze&stwa ruchu lub jego utrudnienia;  



4) wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej cz$"ci w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 
chyba %e przepisy szczegó'owe stanowi# inaczej;  
5) wje%d%ania na pas mi$dzy jezdniami;  
6) pozostawiania na drodze przedmiotów, które mog'yby zagrozi) bezpiecze&stwu ruchu; je%eli jednak 
usuni$cie ich nie jest mo%liwe, nale%y je oznaczy) w sposób widoczny w dzie& i w nocy;  
7) umieszczania na drodze lub w jej pobli%u urz#dze& wysy'aj#cych lub odbijaj#cych "wiat'o w sposób 
powoduj#cy o"lepienie albo wprowadzaj#cych w b'#d uczestników ruchu;  
8) samowolnego umieszczania lub w'#czania albo usuwania lub wy'#czania znaków i sygna'ów 
drogowych oraz urz#dze& ostrzegawczo-zabezpieczaj#cych lub kontrolnych na drodze, jak równie% 
zmiany ich po'o%enia lub ich zas'aniania;  
9) za"miecania lub zanieczyszczania drogi;  
10) samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli.  
      2. Kieruj#cemu pojazdem zabrania si$: 
1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagaj#cego trzymania s'uchawki lub mikrofonu w r$ku;  
2) przewo%enia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na rowerze lub motorowerze albo motocyklu, 
chyba %e jest przewo%ona w bocznym wózku;  
3) przewo%enia pasa%era w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;  
4) przewo%enia w foteliku ochronnym dziecka siedz#cego ty'em do kierunku jazdy na przednim 
siedzeniu pojazdu samochodowego wyposa%onego w poduszk$ powietrzn# dla pasa%era;  
5) przewo%enia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim 
siedzeniu pojazdu samochodowego.  

 
Oddzia' 2. Zatrzymanie i postój 

 
      Art. 46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu s# dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których 
jest on z dostatecznej odleg'o"ci widoczny dla innych kieruj#cych i nie powoduje zagro%enia 
bezpiecze&stwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. 
      2. Kieruj#cy pojazdem, zatrzymuj#c pojazd na jezdni, jest obowi#zany ustawi) go jak najbli%ej jej 
kraw$dzi oraz równolegle do niej. 
      3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdowa) si$, 
je%eli to tylko mo%liwe, poza jezdni#. 
      4. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany stosowa) sposób zatrzymania lub postoju wskazany 
znakami drogowymi. 
      5. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany w czasie postoju zabezpieczy) pojazd przed mo%liwo"ci# 
jego uruchomienia przez osob$ niepowo'an# oraz zachowa) inne "rodki ostro%no"ci niezb$dne do 
unikni$cia wypadku. 
      Art. 47. 1. Dopuszcza si$ zatrzymanie lub postój na chodniku ko'ami jednego boku lub przedniej 
osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie ca'kowitej nieprzekraczaj#cej 2,5 t, pod 
warunkiem %e: 
1) na danym odcinku jezdni nie obowi#zuje zakaz zatrzymania lub postoju;  
2) szeroko") chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, %e nie utrudni im ruchu i jest nie 
mniejsza ni% 1,5 m;  
3) pojazd umieszczony przedni# osi# na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.  
     2. Dopuszcza si$, przy zachowaniu warunków okre"lonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój 
na chodniku przy kraw$dzi jezdni ca'ego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub 
wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie ca'kowitej nieprzekraczaj#cej 2,5 t mo%e by) 
w ca'o"ci umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. 
      Art. 47a. Kieruj#cy pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikaj#cego z warunków lub 
przepisów ruchu drogowego, jest obowi#zany zachowa) odst$p od poprzedzaj#cego pojazdu nie 
mniejszy ni% 5 m. 
      Art. 48. (uchylony). 
      Art. 49. 1. Zabrania si$ zatrzymania pojazdu: 
1) na przeje(dzie kolejowym, na przeje(dzie tramwajowym, na skrzy%owaniu oraz w odleg'o"ci 
mniejszej ni% 10 m od przejazdu lub skrzy%owania;  
2) na przej"ciu dla pieszych, na przeje(dzie dla rowerzystów oraz w odleg'o"ci mniejszej ni% 10 m 
przed tym przej"ciem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten 
obowi#zuje tak%e za tym przej"ciem lub przejazdem;  
3) w tunelu, na mo"cie lub na wiadukcie;  
4) na jezdni wzd'u% linii ci#g'ej oraz w pobli%u jej punktów kra&cowych, je%eli zmusi'oby to innych 
kieruj#cych pojazdami wielo"ladowymi do naje%d%ania na t$ lini$;  
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5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczaj#cej kraw$d( jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii 
ci#g'ej wyznaczaj#cej kraw$d( jezdni;  
6) w odleg'o"ci mniejszej ni% 10 m od przedniej strony znaku lub sygna'u drogowego, je%eli zosta'yby 
one zas'oni$te przez pojazd;  
7) na jezdni przy jej lewej kraw$dzi, z wyj#tkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze 
zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o ma'ym ruchu;  
8) na pasie mi$dzy jezdniami;  
9) w odleg'o"ci mniejszej ni% 15 m od s'upka lub tablicy oznaczaj#cej przystanek, a na przystanku z 
zatok# - na ca'ej jej d'ugo"ci;  
10) w odleg'o"ci mniejszej ni% 15 m od punktów kra&cowych wysepki, je%eli jezdnia z prawej jej strony 
ma tylko jeden pas ruchu;  
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w "luzie rowerowej, z wyj#tkiem roweru. 
      2. Zabrania si$ postoju: 
1)  miejscu utrudniaj#cym wjazd lub wyjazd, w szczególno"ci do i z bramy, gara%u, parkingu lub wn$ki 
postojowej;  
2) w miejscu utrudniaj#cym dost$p do innego prawid'owo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego 
pojazdu;  
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do 
s'upka wska(nikowego z jedn# kresk#;  
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu ni% wyznaczone w tym celu;  
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespo'u pojazdów o dopuszczalnej masie ca'kowitej 
przekraczaj#cej 16 t lub o d'ugo"ci przekraczaj#cej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.  
      3. Zabrania si$ zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym 
miejscu ni% wyznaczone w tym celu. Je%eli unieruchomienie pojazdu nast#pi'o z przyczyn 
technicznych, kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany usun#) pojazd z jezdni oraz ostrzec innych 
uczestników ruchu. 
      4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikaj#cego z 
warunków lub przepisów ruchu drogowego. 
      Art. 50. 1. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany sygnalizowa) postój pojazdu silnikowego lub 
przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku: 
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - w ka%dym przypadku;  
2) na pozosta'ych drogach twardych:  

a) poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to 
zabronione, a na poboczu, je%eli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odleg'o"ci,  

b) na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest 
zabronione. 

      2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, nale%y sygnalizowa) w sposób nast$puj#cy: 
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - przez:  

a) w'#czenie "wiate' awaryjnych pojazdu, a je%eli pojazd nie jest w nie wyposa%ony, nale%y 
w'#czy) "wiat'a pozycyjne,  

b) umieszczenie ostrzegawczego trójk#ta odblaskowego w odleg'o"ci 100 m za pojazdem; 
trójk#t ten umieszcza si$ na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia 
pojazdu; 

2) na pozosta'ych drogach:  
a) poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odleg'o"ci 30-50 m za pojazdem 

ostrzegawczego trójk#ta odblaskowego i w'#czenie "wiate' awaryjnych; w razie gdy pojazd 
nie jest wyposa%ony w "wiat'a awaryjne, nale%y w'#czy) "wiat'a pozycyjne,  

b) na obszarze zabudowanym - przez w'#czenie "wiate' awaryjnych, a je%eli pojazd nie jest w 
nie wyposa%ony, nale%y w'#czy) "wiat'a pozycyjne i umie"ci) ostrzegawczy trójk#t 
odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysoko"ci nie wi$kszej ni% 1 m. 

      3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowi#zuje przez ca'y czas postoju pojazdu. 
      Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na 
to, %e nie jest u%ywany, mo%e zosta) usuni$ty z drogi przez stra% gminn# lub Policj$ na koszt 
w'a"ciciela lub posiadacza. 
      2. Pojazd usuni$ty w trybie okre"lonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez 
uprawnion# osob$ w terminie 6 miesi$cy od dnia usuni$cia, uznaje si$ za porzucony z zamiarem 
wyzbycia si$. Pojazd ten przechodzi na w'asno") gminy z mocy ustawy. 
      3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si$, gdy nieodebranie pojazdu nast#pi'o z przyczyn niezale%nych od 
osoby zobowi#zanej. 



      4. Przepis ust. 2 stosuje si$ odpowiednio, gdy w terminie 6 miesi$cy od dnia usuni$cia pojazdu nie 
zosta'a ustalona osoba uprawniona do jego odbioru. 
      5. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych, kieruj#c si$ zasad# poszanowania prawa w'asno"ci 
oraz potrzeb# zapewnienia porz#dku na drogach publicznych, okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) szczegó'owy tryb oraz jednostki i warunki ich wspó'dzia'ania w zakresie usuwania pojazdów bez 
tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, %e nie s# u%ywane;  
2) tryb post$powania w zakresie przej$cia pojazdu na w'asno") gminy.  

 
Oddzia' 3. U%ywanie "wiate' zewn$trznych 

 
        Art. 51.1. Kieruj#cy pojazdem jest obowi#zany u%ywa) "wiate' mijania podczas jazdy w 
warunkach normalnej przejrzysto"ci powietrza. 
      2. W czasie od "witu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzysto"ci powietrza, zamiast 
"wiate' mijania, kieruj#cy pojazdem mo%e u%ywa) "wiate' do jazdy dziennej.  
      3. W czasie od zmierzchu do "witu, na nieo"wietlonych drogach, zamiast "wiate' mijania lub 
'#cznie z nimi, kieruj#cy pojazdem mo%e u%ywa) "wiate' drogowych, o ile nie o"lepi innych kieruj#cych 
albo pieszych poruszaj#cych si$ w kolumnie. Kieruj#cy pojazdem, u%ywaj#c "wiate' drogowych, jest 
obowi#zany prze'#czy) je na "wiat'a mijania w razie zbli%ania si$: 
1) pojazdu nadje%d%aj#cego z przeciwka, przy czym je%eli jeden z kieruj#cych wy'#czy' "wiat'a 
drogowe - drugi jest obowi#zany uczyni) to samo;  
2) do pojazdu poprzedzaj#cego, je%eli kieruj#cy mo%e by) o"lepiony;  
3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, je%eli poruszaj# si$ w takiej odleg'o"ci, %e istnieje 
mo%liwo") o"lepienia kieruj#cych tymi pojazdami. 
      4. (uchylony). 
      5. Na drodze kr$tej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kieruj#cy pojazdem mo%e 
u%ywa) przednich "wiate' przeciwmg'owych od zmierzchu do "witu, równie% w warunkach normalnej 
przejrzysto"ci powietrza. 
      6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje si$ do kieruj#cego pojazdem, który nie jest wyposa%ony w "wiat'a 
mijania, drogowe lub "wiat'a do jazdy dziennej. Kieruj#cy takim pojazdem w czasie od zmierzchu do 
"witu lub w tunelu jest obowi#zany u%ywa) "wiate' stanowi#cych obowi#zkowe wyposa%enie pojazdu. 
      7. Przepisy ust. 1-5 stosuje si$ odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikaj#cego z 
warunków lub przepisów ruchu drogowego. Je%eli zatrzymanie trwa ponad 1 minut$, dopuszcza si$ 
wy'#czenie "wiate' zewn$trznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za 
nim, stoj# inne pojazdy. 
      Art. 52. 1. Kieruj#cy pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej 
widoczno"ci, podczas zatrzymania niewynikaj#cego z warunków ruchu lub przepisów ruchu 
drogowego oraz podczas postoju, jest obowi#zany u%ywa) "wiate' pozycyjnych przednich i tylnych lub 
"wiate' postojowych. W poje(dzie niez'#czonym z przyczep# oraz w zespole pojazdów o d'ugo"ci 
nieprzekraczaj#cej 6 m dopuszcza si$ w'#czenie "wiate' postojowych jedynie od strony "rodka jezdni. 
      2. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu o"wietlonym w stopniu zapewniaj#cym widoczno") 
pojazdu lub znajduj#cym si$ poza jezdni# i poboczem, wszystkie "wiat'a pojazdu mog# by) 
wy'#czone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje si$ 
urz#dzenie lub 'adunek, wystaj#ce poza pojazd i wymagaj#ce oznaczenia odr$bnymi "wiat'ami. 
      3. +wiat'o o"wietlaj#ce przedmioty przydro%ne (szperacz) mo%e by) w'#czone tylko podczas 
zatrzymania lub postoju, pod warunkiem %e nie o"lepi innych uczestników ruchu. Ograniczenie to nie 
dotyczy pojazdu uprzywilejowanego. 

 
Oddzia' 4. Warunki u%ywania pojazdów w ruchu drogowym 

 
      Art. 53. 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym mo%e by) pojazd samochodowy: 
1) jednostek ochrony przeciwpo%arowej;  
2) zespo'u ratownictwa medycznego; 
3) Policji;  
4) jednostki ratownictwa chemicznego;  
5) Stra%y Granicznej;  
6) Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego;  
7) Agencji Wywiadu;  
7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 
7b) S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego; 
7c) S'u%by Wywiadu Wojskowego; 
8) Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  



9) S'u%by Wi$ziennej;  
10) Biura Ochrony Rz#du;  
10a) kontroli skarbowej;  
10b) S'u%by Celnej;  
10c) stra%y gminnych (miejskich);  
10d) podmiotów uprawnionych do wykonywania zada& z zakresu ratownictwa górskiego; 
10e) S'u%by Parku Narodowego; 
10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zada& z zakresu ratownictwa wodnego; 
11) Inspekcji Transportu Drogowego;  
12) jednostki niewymienionej w pkt 1-11, je%eli jest u%ywany w zwi#zku z ratowaniem %ycia lub 
zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra w'a"ciwego do spraw wewn$trznych.  
      1a. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych stwierdza wyga"ni$cie zezwolenia, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 12, gdy ustan# okoliczno"ci uzasadniaj#ce wykorzystanie pojazdu jako 
uprzywilejowanego. 
      2. Kieruj#cy pojazdem uprzywilejowanym mo%e, pod warunkiem zachowania szczególnej 
ostro%no"ci, nie stosowa) si$ do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i 
sygna'ów drogowych tylko w razie, gdy: 
1) uczestniczy:  

a) w akcji zwi#zanej z ratowaniem %ycia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo konieczno"ci# 
zapewnienia bezpiecze&stwa lub porz#dku publicznego albo  

b) w przeje(dzie kolumny pojazdów uprzywilejowanych,  
c) w wykonywaniu zada& zwi#zanych bezpo"rednio z zapewnieniem bezpiecze&stwa osób 

zajmuj#cych kierownicze stanowiska pa&stwowe, którym na mocy odr$bnych przepisów 
przys'uguje ochrona; 

2) pojazd wysy'a jednocze"nie sygna'y "wietlny i d(wi$kowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga si$ 
u%ywania sygna'u d(wi$kowego;  
3) w poje(dzie w'#czone s# "wiat'a drogowe lub mijania.  
      3. Kieruj#cy pojazdem uprzywilejowanym jest obowi#zany stosowa) si$ do polece& i sygna'ów 
dawanych przez osoby kieruj#ce ruchem lub upowa%nione do jego kontroli. 
      4. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci konieczno") 
zapewnienia porz#dku, sprawno"ci i bezpiecze&stwa ruchu drogowego, okre"li, w drodze 
rozporz#dzenia, okoliczno"ci, w jakich u%ywane s# pojazdy uprzywilejowane w kolumnach. 
      Art. 54. 1. Pojazd wykonuj#cy na drodze prace porz#dkowe, remontowe lub modernizacyjne 
powinien wysy'a) %ó'te sygna'y b'yskowe. 
      2. Kieruj#cy pojazdem, o którym mowa w ust. 1, mo%e, pod warunkiem zachowania szczególnej 
ostro%no"ci, nie stosowa) si$ do przepisów o obowi#zku jazdy na jezdni lub przy jej prawej kraw$dzi 
oraz o zatrzymaniu i postoju, z tym %e: 
1) na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania drogi ze 
"niegu, dopuszcza si$ równie% jazd$ przy lewej kraw$dzi jezdni;  
2) jazd$ po chodniku dopuszcza si$ tylko przy zachowaniu bezpiecze&stwa pieszych.  
      2a. Kieruj#cy pojazdem, o którym mowa w ust. 1, mo%e korzysta) z autostrady lub drogi 
ekspresowej nawet wtedy, gdy pojazd ten nie jest pojazdem samochodowym lub jego konstrukcja 
uniemo%liwia rozwini$cie pr$dko"ci co najmniej 40 km/h. 
      3. Pojazd, który ze wzgl$du na konstrukcj$, 'adunek lub nietypowe zachowanie na drodze mo%e 
zagra%a) bezpiecze&stwu w ruchu drogowym, powinien wysy'a) %ó'te sygna'y b'yskowe. 
      4. Zabrania si$, z zastrze%eniem art. 31 ust. 1 pkt 5, u%ywania %ó'tych sygna'ów b'yskowych do 
innych celów ni% okre"lone w ust. 1 i 3. 
      Art. 55. 1. Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pa&stwowego oznacza si$ 
tablic# kwadratow# barwy niebieskiej z bia'# liter# "L", umieszczon# na poje(dzie. W warunkach 
niedostatecznej widoczno"ci tablica umieszczona na poje(dzie, z wy'#czeniem tablicy na motocyklu, 
powinna by) o"wietlona. Tablica, któr# oznaczony jest motocykl, powinna by) wykonana z materia'u 
odblaskowego. 
      2. Podczas kierowania pojazdem do nauki jazdy przez osob$ inn# ni% osoba ubiegaj#ca si$ o 
uprawnienie do kierowania pojazdem tablica, o której mowa w ust. 1, powinna by) zas'oni$ta lub 
z'o%ona. 
      3. Kieruj#cy pojazdem, przeje%d%aj#c obok pojazdu, o którym mowa w ust. 1, lub jad#c za nim, jest 
obowi#zany zachowa) szczególn# ostro%no"). 
      Art. 56. (uchylony). 
      Art. 57. 1. Pojazd przewo%#cy zorganizowan# grup$ dzieci lub m'odzie%y w wieku do 18 lat 
oznacza si$ z przodu i z ty'u kwadratowymi tablicami barwy %ó'tej z symbolem dzieci barwy czarnej. W 



warunkach niedostatecznej widoczno"ci tablice powinny by) o"wietlone, chyba %e s# wykonane z 
materia'u odblaskowego. Kieruj#cy tym pojazdem jest obowi#zany w'#czy) "wiat'a awaryjne podczas 
wsiadania lub wysiadania dzieci lub m'odzie%y. 
      2. Kieruj#cy pojazdem, omijaj#c pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest obowi#zany w czasie 
wsiadania lub wysiadania dzieci lub m'odzie%y zachowa) szczególn# ostro%no") i w razie potrzeby 
zatrzyma) si$. 
      3. Zabrania si$ oznaczania pojazdu tablicami, o których mowa w ust. 1, w czasie, gdy dzieci lub 
m'odzie% nie s# przewo%one. 
      Art. 57a. 1. Kieruj#cy autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest 
obowi#zany w'#czy) "wiat'a awaryjne. 
      2. Kieruj#cy pojazdem, przeje%d%aj#c obok autobusu szkolnego, jest obowi#zany zachowa) 
szczególn# ostro%no"). 
      3. Je%eli autobus szkolny przewozi inne osoby lub nie przewozi %adnych osób, tablice z napisem 
"autobus szkolny" powinny by) zdj$te, zas'oni$te lub z'o%one. 
      Art. 58. 1. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepe'nosprawnych oznacza si$ 
z przodu i z ty'u kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z mi$dzynarodowym symbolem wózka 
inwalidzkiego barwy bia'ej. Tablice te powinny by) wykonane z materia'u odblaskowego. Kieruj#cy tym 
pojazdem jest obowi#zany w'#czy) "wiat'a awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby 
niepe'nosprawnej. 
      2. Kieruj#cy pojazdem, omijaj#c pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest obowi#zany w czasie 
wsiadania lub wysiadania osoby niepe'nosprawnej zachowa) szczególn# ostro%no") i w razie 
potrzeby zatrzyma) si$. 
      Art. 59. 1. Pojazd zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma by) u%ywany w ruchu 
mi$dzynarodowym, powinien by) oznaczony znakiem z literami "PL". 
      2. Pojazd zarejestrowany za granic# uczestnicz#cy w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej powinien by) oznaczony znakiem okre"laj#cym pa&stwo, w którym jest zarejestrowany. 
      3. Obowi#zek, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwa%a si$ za spe'niony, je%eli na tablicy rejestracyjnej 
jest umieszczony znak okre"laj#cy pa&stwo, w którym pojazd zosta' zarejestrowany. 
      Art. 60. 1. Zabrania si$: 
1) u%ywania pojazdu w sposób zagra%aj#cy bezpiecze&stwu osoby znajduj#cej si$ w poje(dzie lub 
poza nim;  
2) zakrywania "wiate' oraz urz#dze& sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych 
tablic albo znaków, które powinny by) widoczne;  
3) ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z ty'u pojazdu znaków, napisów 
lub przedmiotów, które ograniczaj# czytelno") tych tablic;  
4) umieszczania na poje(dzie znaku okre"laj#cego inne pa&stwo ni% to, w którym pojazd zosta' 
zarejestrowany.  
      2. Zabrania si$ kieruj#cemu: 
1) oddalania si$ od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;  
2) u%ywania pojazdu w sposób powoduj#cy uci#%liwo"ci zwi#zane z nadmiern# emisj# spalin do 
"rodowiska lub nadmiernym ha'asem;  
3) pozostawiania pracuj#cego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to 
pojazdu wykonuj#cego czynno"ci na drodze;  
4) ci#gni$cia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urz#dzeniu;  
5) u%ywania opon z umieszczonymi w nich na trwa'e elementami przeciw"lizgowymi.  
      3. U%ywanie 'a&cuchów przeciw"lizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej 
"niegiem. 
      4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje si$ do: 
1) pojazdów samochodowych bior#cych udzia' w rajdach zimowych i wy"cigach zimowych za zgod# 
zarz#dcy drogi, wyra%on# w trybie okre"lonym w art. 65a ust. 3 pkt 7a; 
2) rowerów. 
      Art. 61. 1. !adunek nie mo%e powodowa) przekroczenia dopuszczalnej masy ca'kowitej lub 
dopuszczalnej 'adowno"ci pojazdu. 
      2. !adunek na poje(dzie umieszcza si$ w taki sposób, aby: 
1) nie powodowa' przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drog$;  
2) nie narusza' stateczno"ci pojazdu;  
3) nie utrudnia' kierowania pojazdem;  
4) nie ogranicza' widoczno"ci drogi lub nie zas'ania' "wiate', urz#dze& sygnalizacyjnych, tablic 
rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposa%ony.  



      3. !adunek umieszczony na poje(dzie powinien by) zabezpieczony przed zmian# po'o%enia lub 
wywo'ywaniem nadmiernego ha'asu. Nie mo%e on mie) odra%aj#cego wygl#du lub wydziela) 
odra%aj#cej woni. 
      4. Urz#dzenia s'u%#ce do mocowania 'adunku powinny by) zabezpieczone przed rozlu(nieniem 
si$, swobodnym zwisaniem lub spadni$ciem podczas jazdy. 
      5. !adunek sypki mo%e by) umieszczony tylko w szczelnej skrzyni 'adunkowej, zabezpieczonej 
dodatkowo odpowiednimi zas'onami uniemo%liwiaj#cymi wysypywanie si$ 'adunku na drog$. 
      6. !adunek wystaj#cy poza p'aszczyzny obrysu pojazdu mo%e by) na nim umieszczony tylko przy 
zachowaniu nast$puj#cych warunków: 
1) 'adunek wystaj#cy poza boczne p'aszczyzny obrysu pojazdu mo%e by) umieszczony tylko w taki 
sposób, aby ca'kowita szeroko") pojazdu z 'adunkiem nie przekracza'a 2,55 m, a przy szeroko"ci 
pojazdu 2,55 m nie przekracza'a 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia 'adunku tak, aby z jednej 
strony nie wystawa' na odleg'o") wi$ksz# ni% 23 cm;  
2) 'adunek nie mo%e wystawa) z ty'u pojazdu na odleg'o") wi$ksz# ni% 2 m od tylnej p'aszczyzny 
obrysu pojazdu lub zespo'u pojazdów; w przypadku przyczepy k'onicowej odleg'o") t$ liczy si$ od osi 
przyczepy;  
3) 'adunek nie mo%e wystawa) z przodu pojazdu na odleg'o") wi$ksz# ni% 0,5 m od przedniej 
p'aszczyzny obrysu i wi$ksz# ni% 1,5 m od siedzenia dla kieruj#cego.  
       7. Przy przewozie drewna d'ugiego dopuszcza si$ wystawanie 'adunku z ty'u za przyczep$ 
k'onicow# na odleg'o") nie wi$ksz# ni% 5 m. 
      8. !adunek wystaj#cy poza przedni# lub boczne p'aszczyzny obrysu pojazdu powinien by) 
oznaczony. Dotyczy to równie% 'adunku wystaj#cego poza tyln# p'aszczyzn$ obrysu pojazdu na 
odleg'o") wi$ksz# ni% 0,5 m. 
      9. Ustala si$ nast$puj#ce oznakowanie 'adunku: 
1) 'adunek wystaj#cy z przodu pojazdu oznacza si$ chor#giewk# barwy pomara&czowej lub dwoma 
bia'ymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby by'y widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie 
niedostatecznej widoczno"ci ponadto "wiat'em bia'ym umieszczonym na najbardziej wystaj#cej do 
przodu cz$"ci 'adunku;  
2) 'adunek wystaj#cy z boku pojazdu oznacza si$ chor#giewk# barwy pomara&czowej o wymiarach co 
najmniej 50 x 50 cm, umieszczon# przy najbardziej wystaj#cej kraw$dzi 'adunku, a ponadto w okresie 
niedostatecznej widoczno"ci bia'ym "wiat'em odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym 
"wiat'em i czerwonym "wiat'em odblaskowym skierowanym do ty'u; "wiat'a te nie powinny znajdowa) 
si$ w odleg'o"ci wi$kszej ni% 40 cm od najbardziej wystaj#cej kraw$dzi 'adunku; je%eli d'ugo") 
wystaj#cego z boku 'adunku, mierzona wzd'u% pojazdu, przekracza 3 m, to chor#giewk$ i "wiat'a 
umieszcza si$ odpowiednio przy przedniej i tylnej cz$"ci 'adunku;  
3) 'adunek wystaj#cy z ty'u pojazdu oznacza si$ pasami bia'ymi i czerwonymi umieszczonymi 
bezpo"rednio na 'adunku lub na tarczy na jego tylnej p'aszczy(nie albo na zawieszonej na ko&cu 
'adunku bryle geometrycznej (np. sto%ku, ostros'upie); widoczna od ty'u '#czna powierzchnia pasów 
powinna wynosi) co najmniej 1000 cm2, przy czym nie mo%e by) mniej ni% po dwa pasy ka%dej barwy; 
ponadto w okresie niedostatecznej widoczno"ci na najbardziej wystaj#cej do ty'u kraw$dzi 'adunku 
umieszcza si$ czerwone "wiat'o i czerwone "wiat'o odblaskowe; przy przewozie drewna d'ugiego 
zamiast oznakowania pasami bia'ymi i czerwonymi dopuszcza si$ oznakowanie ko&ca 'adunku 
chor#giewk# lub tarcz# barwy pomara&czowej;  
4) 'adunek wystaj#cy z ty'u samochodu osobowego lub przyczepy ci#gni$tej przez samochód 
osobowy mo%e by) oznaczony chor#giewk# barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, 
umieszczon# przy najbardziej wystaj#cej kraw$dzi 'adunku.  
      10. Wysoko") pojazdu z 'adunkiem nie mo%e przekracza) 4 m. 
      11. (uchylony). 
      12. (uchylony). 
      13. (uchylony). 
      14. (uchylony). 
      15. Przy przewozie drewna jego rzeczywist# mas$ ustala si$ jako iloczyn obj$to"ci 'adunku i 
normatywnej g$sto"ci ustalonej dla danego gatunku drewna. 
      16. Minister w'a"ciwy do spraw "rodowiska i minister w'a"ciwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw transportu okre"l#, w drodze rozporz#dzenia, g$sto") 
drewna, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci gatunki drewna maj#ce zastosowanie w przemy"le i 
budownictwie, jego rodzaj i posta), w jakiej jest ono przewo%one, maj#c na uwadze potrzeb$ ustalenia 
masy przewo%onego drewna w celu unikni$cia przekroczenia nacisków osi pojazdów i ograniczenia 
negatywnego wp'ywu na stan techniczny dróg. 



      17. Minister w'a"ciwy do spraw transportu mo%e okre"li), w drodze rozporz#dzenia, sposób 
przewozu 'adunku, maj#c na wzgl$dzie sposób jego rozmieszczenia i wp'yw mocowania 'adunku na 
poje(dzie oraz zapewnienie bezpiecze&stwa ruchu drogowego i ochron$ "rodowiska. 
      Art. 62. 1. Rzeczywista masa ca'kowita przyczepy ci#gni$tej przez: 
1) samochód osobowy, samochód ci$%arowy o dopuszczalnej masie ca'kowitej nieprzekraczaj#cej 3,5 
t lub autobus - nie mo%e przekracza) rzeczywistej masy ca'kowitej pojazdu ci#gn#cego;  
2) samochód ci$%arowy o dopuszczalnej masie ca'kowitej przekraczaj#cej 3,5 t - nie mo%e 
przekracza) rzeczywistej masy ca'kowitej tego samochodu powi$kszonej o 40%;  
3) motocykl lub motorower - nie mo%e przekracza) masy w'asnej motocykla lub motoroweru, jednak 
nie mo%e przekracza) 100 kg.  
      2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep. 
      3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycz# pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra%y 
Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpo%arowej. 
      4. Zespó' pojazdów mo%e sk'ada) si$ najwy%ej z 3 pojazdów, a zespó' ci#gni$ty przez pojazd 
silnikowy inny ni% ci#gnik rolniczy lub pojazd wolnobie%ny - z 2 pojazdów. 
      4a. D'ugo") zespo'u 2 pojazdów nie mo%e przekracza) 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyj#tkiem 
zespo'u pojazdów z'o%onego z: 
1) pojazdu samochodowego i naczepy, których d'ugo") nie mo%e przekracza) 16,5 m;  
2) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i 
przyczepy, którego d'ugo") nie mo%e przekracza) 4 m. 
      4b. Przejazd zespo'u pojazdów z'o%onego z liczby pojazdów wi$kszej ni% okre"lona w ust. 4 lub o 
d'ugo"ci wi$kszej ni% okre"lona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 64d. 
      5. D'ugo"ci zespo'ów pojazdów okre"lone w ust. 4a nie dotycz# tramwajów. 
      Art. 63. 1. Przewóz osób mo%e odbywa) si$ tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub 
przystosowanym. Liczba przewo%onych osób nie mo%e przekracza) liczby miejsc okre"lonych w 
dowodzie rejestracyjnym, z zastrze%eniem ust. 4. W poje(dzie niepodlegaj#cym rejestracji liczba 
przewo%onych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu. 
      2. Dopuszcza si$ przewóz osób samochodem ci$%arowym poza kabin# kierowcy, pod warunkiem 
%e: 
1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;  
2) osoby nie znajduj# si$ mi$dzy 'adunkiem a kabin# kierowcy;  
3) osoby przewo%one s# na miejscach siedz#cych;  
4) pojazd nie przekracza pr$dko"ci 50 km/h.  
      3. Zabrania si$ przewozu osób w przyczepie, z tym %e dopuszcza si$ przewóz: 
1) dzieci do szkó' lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, 
ci#gni$tej przez ci#gnik rolniczy;  
2) konwojentów, dru%yn roboczych i osób wykonuj#cych czynno"ci 'adunkowe w przyczepie ci#gni$tej 
przez ci#gnik rolniczy pod warunkiem, %e:  

a) liczba przewo%onych osób nie przekracza 5,  
b) osoby stoj#ce trzymaj# si$ uchwytów,  
c) osoby nie znajduj# si$ pomi$dzy 'adunkiem a przedni# "cian# przyczepy,  
d) pr$dko") zespo'u pojazdów nie przekracza 20 km/h; 

3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, %e osoby te przewo%one s# 
wy'#cznie na miejscach siedz#cych; 
4) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ci#gni$tej przez rower lub 
wózek rowerowy. 
      4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje si$ do przewozu pojazdami Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, Policji, Stra%y Granicznej, S'u%by Wi$ziennej oraz jednostek ochrony przeciwpo%arowej. 
      5. Kieruj#cemu pojazdem silnikowym, który przewozi osob$, zabrania si$ palenia tytoniu lub 
spo%ywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kieruj#cego samochodem ci$%arowym, który 
przewozi osob$ w kabinie kierowcy, i kieruj#cego samochodem osobowym, z wyj#tkiem taksówki. 
      6. Minister Obrony Narodowej okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki przewozu osób 
pojazdami Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, maj#c na uwadze bezpiecze&stwo przewo%onych 
osób. 
      7. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych i Minister Sprawiedliwo"ci okre"l#, w drodze 
rozporz#dzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Stra%y Granicznej, S'u%by Wi$ziennej oraz 
jednostek ochrony przeciwpo%arowej, maj#c na uwadze bezpiecze&stwo przewo%onych osób. 
      Art. 64. 1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: 
1) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, 
w drodze decyzji administracyjnej, przez w'a"ciwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego 



nale%#cego do Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia 
wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez w'a"ciwy organ wojskowy; 
2) przestrzegania warunków przejazdu okre"lonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 1; 
3) pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd przekracza 
co najmniej jedn# z nast$puj#cych wielko"ci: 

a) d'ugo") - 23 m, 
b) szeroko") - 3,2 m, 
c) wysoko") - 4,5 m, 
d) rzeczywista masa ca'kowita - 60 t; 

4) zachowania szczególnej ostro%no"ci przez kieruj#cego pojazdem nienormatywnym. 
      2. Zabrania si$ przewozu pojazdem nienormatywnym 'adunków innych ni% 'adunek niepodzielny, z 
wy'#czeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania si$ na podstawie zezwole& 
kategorii I lub kategorii II. 
      3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania si$ na 
podstawie zezwole& kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mog# si$ porusza), s# okre"lone 
w tabeli stanowi#cej za'#cznik do ustawy. 
      4. Kieruj#cy pojazdem nienormatywnym jest obowi#zany mie) przy sobie i okazywa) uprawnionym 
osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo wypis z zezwolenia w przypadku zezwolenia 
kategorii I. 
      5. Organ wydaj#cy zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi rejestr wydanych 
zezwole&. W rejestrze umieszcza si$ nast$puj#ce dane: 
1) numer zezwolenia; 
2) dat$ wydania zezwolenia; 
3) kategori$ zezwolenia; 
4) podmiotu, na który zezwolenie zosta'o wydane; 
5) pojazdu lub zespo'u pojazdów, je%eli zosta'y okre"lone w zezwoleniu. 
      Art. 64a.1. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu 
umo%liwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze 
wskazanej w zezwoleniu. 
      2. Zezwolenie wydaje si$ na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku do'#cza si$ dowód 
wniesienia op'aty za wydanie zezwolenia. 
      3. Zezwolenie wydaje zarz#dca drogi w'a"ciwy dla drogi, po której ruch ma by) wykonywany. 
Zezwolenie wydaje si$, po uiszczeniu op'aty, w terminie 7 dni roboczych od dnia z'o%enia wniosku o 
jego wydanie. 
      4. Wydaj#c zezwolenie, zarz#dca drogi wydaje tak%e jego wypis lub wypisy w liczbie 
odpowiadaj#cej liczbie pojazdów samochodowych okre"lonych we wniosku o wydanie zezwolenia. 
      5. Zezwolenie wydaje si$ dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na 
wskazany we wniosku okres: miesi#ca, 6 miesi$cy lub 12 miesi$cy, bez wskazania pojazdów, którymi 
ma by) wykonywany przewóz. 
      6. Op'at$ za wydanie zezwolenia ustala si$ w kwocie stanowi#cej iloczyn liczby wypisów i 
odpowiedniej stawki op'aty za zezwolenie w tej kategorii. 
      Art. 64b.1. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu 
wolnobie%nego, ci#gnika rolniczego albo zespo'u pojazdów sk'adaj#cego si$ z pojazdu wolnobie%nego 
lub ci#gnika rolniczego i przyczepy specjalnej. 
      2. Zezwolenie wydaje si$ na wniosek podmiotu wykonuj#cego przejazd. Do wniosku do'#cza si$ 
dowód wniesienia op'aty za wydanie zezwolenia. 
      3. Zezwolenie wydaje starosta w'a"ciwy ze wzgl$du na siedzib$ wnioskodawcy albo miejsce 
rozpocz$cia przejazdu. Zezwolenie wydaje si$ po uiszczeniu op'aty, w terminie 3 dni roboczych od 
dnia z'o%enia wniosku o jego wydanie. 
      4. Zezwolenie wydaje si$ na okres 12 miesi$cy, wskazuj#c w nim: 
1) podmiot wykonuj#cy przejazd; 
2) pojazd, którym b$dzie wykonywany przejazd. 
      5. Do ruchu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si$ przepisu art. 64 
ust. 1 pkt 3. 
      Art. 64c.1. Zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego s# wydawane na 
wskazany we wniosku okres: miesi#ca, 6 miesi$cy, 12 miesi$cy lub 24 miesi$cy. 
      2. Zezwolenie wydaje si$ na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku do'#cza si$ dowód 
wniesienia op'aty za wydanie zezwolenia. 
      3. Zezwolenie wydaje: 



1) w'a"ciwy ze wzgl$du na siedzib$ wnioskodawcy albo miejsce rozpocz$cia przejazdu starosta - w 
zakresie zezwole& kategorii III; 
2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - w zakresie zezwole& kategorii IV-VI. 
      4. Zezwolenia kategorii III i IV przy wje(dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje tak%e 
naczelnik urz$du celnego. 
      5. Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania si$ pojazdami i drogami, okre"lonymi dla 
zezwolenia kategorii III. 
      6. Zezwolenie kategorii VI uprawnia do poruszania si$ pojazdami i drogami, okre"lonymi dla 
zezwolenia kategorii V. 
      7. Zezwolenie wydaje si$ po uiszczeniu op'aty, w terminie 3 dni roboczych od dnia z'o%enia 
wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca si$ wniesion# op'at$. 
      8. Zezwolenie wydaje si$ dla podmiotu wykonuj#cego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym 
przejazd b$dzie wykonywany. Do zezwolenia kategorii VI organ wydaj#cy zezwolenie do'#cza wykaz 
dróg krajowych, po których mo%e odbywa) si$ przejazd pojazdu nienormatywnego. 
      9. Podmiot posiadaj#cy zezwolenie kategorii V i VI, planuj#cy wykonanie przejazdu przez most lub 
wiadukt po drogach innych ni% krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa ca'kowita jest wi$ksza od 
dopuszczalnej, jest obowi#zany zawiadomi) pisemnie w'a"ciwego dla tego mostu lub wiaduktu 
zarz#dc$ drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed dat# 
planowanego przejazdu, przy czym 7. dzie& terminu jest ostatecznym dniem wp'ywu zawiadomienia 
do organu. 
      10. Zarz#dca drogi w przypadku, o którym mowa w ust. 9, najpó(niej 3 dni przed dat# 
planowanego przejazdu potwierdza przyj$cie zawiadomienia i mo%e okre"li) warunki przejazdu przez 
most lub wiadukt albo zg'osi) uzasadniony sprzeciw. 
      11. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt okre"la zarz#dca drogi, 
ustalaj#c, zale%nie od potrzeb, ograniczenia w zakresie ruchu, sposób przejazdu oraz przystosowanie 
obiektu do przejazdu. 
      12. Zarz#dca drogi mo%e zg'osi) sprzeciw, o którym mowa w ust. 10, je%eli stan technicznej 
sprawno"ci mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd pojazdu nienormatywnego, 
okre"lony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemo%liwia wykonanie tego przejazdu. 
      13. Zabrania si$ wykonywania przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zg'oszenia 
sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. 
      Art. 64d.1. Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na 
jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie 
wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje si$ dla pojazdu, którego ruch, ze wzgl$du na jego 
wymiary, mas$ lub naciski osi, nie jest mo%liwy na podstawie zezwole& kategorii I-VI. 
      2. Zezwolenie mo%e by) wydane, pod warunkiem %e: 
1) 'adunek jest niepodzielny; 
2) uzyskano na przejazd zgod$ zarz#dcy drogi, w'a"ciwego dla trasy przejazdu; 
3) istniej# mo%liwo"ci wyznaczenia trasy przejazdu zapewniaj#cej bezpiecze&stwo oraz efektywno") 
ruchu drogowego, a w szczególno"ci: 

a) nat$%enie ruchu umo%liwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego, 
b) stan technicznej sprawno"ci budowli usytuowanych w ci#gu rozpatrywanej trasy 

przejazdu, okre"lony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umo%liwia 
przejazd, 

c) przejazd nie stwarza zagro%enia stanu technicznego obiektów budowlanych 
po'o%onych w pobli%u trasy przejazdu. 

      3. Zezwolenie wydaje si$ na wniosek zainteresowanego podmiotu. Op'at$ za wydanie zezwolenia 
wnosi si$ przed wydaniem zezwolenia. 
      4. Zezwolenie wydaje, po uzgodnieniu z innymi zarz#dcami dróg i po uiszczeniu op'aty, Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 14 dni roboczych od dnia z'o%enia wniosku, z 
zastrze%eniem ust. 5. Je%eli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach 
administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostrad# lub drog# ekspresow#, 
zezwolenie wydaje prezydent miasta. 
      5. Zarz#dca drogi w'a"ciwy ze wzgl$du na kategori$ drogi, po której jest planowany przejazd, 
uzgadnia tras$ przejazdu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania organu 
wydaj#cego zezwolenie, uwzgl$dniaj#c warunki przejazdu i stan techniczny drogi. W przypadku braku 
odpowiedzi na zapytanie uznaje si$ tras$ za uzgodnion#. 
      6. Je%eli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga okre"lenia zakresu przystosowania 
infrastruktury drogowej po'o%onej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia mo%e ulec 



przed'u%eniu do 30 dni, z tym %e organ wydaj#cy zezwolenie jest obowi#zany powiadomi) o tym 
podmiot sk'adaj#cy wniosek w terminie 7 dni od dnia z'o%enia wniosku. 
      7. Koszty zwi#zane z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywnego 
ponosi podmiot wykonuj#cy ten przejazd. 
      8. Do kosztów, o których mowa w ust. 7, zalicza si$ koszty dostosowania infrastruktury drogowej 
na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, dostaw, us'ug lub robót, wskazanych w zezwoleniu na 
przejazd pojazdu nienormatywnego, w tym koszty: 
1) wykonania niezb$dnych ekspertyz i bada& odcinków dróg i drogowych obiektów in%ynierskich; 
2) przygotowania niezb$dnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 
3) czasowego usuni$cia ogranicze& skrajni drogowej; 
4) wykonania wzmocnienia odcinków dróg i drogowych obiektów in%ynierskich; 
5) wykonania robót zabezpieczaj#cych na trasie przejazdu pojazdu; 
6) dokonania geometrycznych korekt trasy przejazdu lub wyst$puj#cych w jej ci#gu skrzy%owa&; 
7) budowy lub dostosowania lokalnych objazdów wyst$puj#cych na trasie przejazdu pojazdu; 
8) wykonania prac zwi#zanych z przywróceniem odcinków dróg do stanu poprzedniego lub stanu 
uzgodnionego z w'a"ciwym zarz#dc# drogi; 
9) dokonania zmian w organizacji ruchu lub przywrócenia jej stanu poprzedniego lub stanu 
uzgodnionego z w'a"ciwym zarz#dc# drogi. 
      9. Zezwolenie wydaje si$ dla podmiotu wykonuj#cego przejazd pojazdem nienormatywnym, 
wskazuj#c w nim: 
1) okres wa%no"ci zezwolenia; 
2) tras$ przejazdu; 
3) liczb$ przejazdów; 
4) pojazd, którym b$dzie wykonywany przejazd; 
5) warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu; 
6) sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane. 
      10. Zezwolenie jest wa%ne przez okres: 
1) 14 dni - w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd, 
2) 30 dni - w przypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd 
- liczonych od dnia wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia. 
11. Op'at$ za wydanie zezwolenia ustala si$ zgodnie z wzorem: 

On = pj + (n - 1) x 0,7 x pj, 
w którym poszczególne symbole oznaczaj#: 
- On - wysoko") op'aty za wydanie zezwolenia, 
- n - liczb$ przejazdów pojazdu nienormatywnego, 
- pj - stawk$ op'aty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego. 

      Art. 64e.1. Przepisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 i art. 64a-64d nie dotycz#: 
1) autobusu - w zakresie nacisków osi; 
2) pojazdu, którego szeroko") i d'ugo") bez 'adunku nie s# wi$ksze od dopuszczalnych, 
przewo%#cego 'adunek na zasadach okre"lonych w art. 61 ust. 6, 8 i 9; 
3) pojazdu bior#cego udzia' w akcjach ratowniczych oraz przy bezpo"redniej likwidacji skutków kl$sk 
%ywio'owych; 
4) pojazdu zarz#du drogi; 
5) pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rz#du, Agencji Bezpiecze&stwa 
Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra%y Granicznej, S'u%by 
Wi$ziennej, S'u%by Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpo%arowej, wykonuj#cego zadania tych 
s'u%b. 
      2. Minister w'a"ciwy do spraw transportu mo%e zwolni), w drodze decyzji administracyjnej, z 
obowi#zku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pojazd wykonuj#cy przejazd 
w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej, pod warunkiem uzyskania na przejazd zgody 
zarz#dców dróg w'a"ciwych dla trasy przejazdu. 
      3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, wydaje si$ na wniosek zainteresowanego podmiotu 
wykonuj#cego przejazd i w'a"ciwego organu pa&stwowego, samorz#dowego lub organizacji 
humanitarnej. 
      Art. 64f. 1. Ustala si$ maksymaln# wysoko") stawek op'at za wydanie zezwolenia na przejazd 
pojazdu nienormatywnego w: 
1) kategorii I -  240 z'; 
2) kategorii II -  120 z'; 
3) kategorii III -  2400 z'; 
4) kategorii IV -  3600 z'; 
5) kategorii V -  4300 z'; 



6) kategorii VI -  5800 z'; 
7) kategorii VII na jednokrotny przejazd: 

a) pojazdu, którego wymiary przekraczaj# wielko"ci ustalone dla kategorii III i IV, i którego 
naciski osi i masa nie s# wi$ksze od dopuszczalnych - 600 z', 

b) w pozosta'ych przypadkach - 2000 z'. 
      2. Maksymalne stawki op'at za wydanie zezwolenia ulegaj# corocznie zmianie na nast$pny rok 
kalendarzowy w stopniu odpowiadaj#cym "redniorocznemu wska(nikowi cen towarów i us'ug 
konsumpcyjnych ogó'em, og'aszanego przez Prezesa G'ównego Urz$du Statystycznego w Dzienniku 
Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
      3. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia, wysoko") op'at za 
wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w poszczególnych kategoriach zezwole&, 
z uwzgl$dnieniem okresu, na jaki b$d# wydawane, kosztów wydania zezwolenia i stopnia 
oddzia'ywania przejazdu pojazdu nienormatywnego na infrastruktur$ drogow#. 
      Art. 64g. 1. Op'aty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego s# 
przekazywane przez: 
1) zarz#dc$ drogi i starost$ - do bud%etów w'a"ciwych jednostek samorz#du terytorialnego, za 
zezwolenia kategorii I-III; 
2) naczelnika urz$du celnego - do bud%etu powiatu w'a"ciwego ze wzgl$du na siedzib$ naczelnika 
urz$du celnego, za zezwolenia kategorii III; 
3) naczelnika urz$du celnego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - na wyodr$bniony 
rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za zezwolenia kategorii IV-VII; 
4) prezydenta miasta na prawach powiatu - do bud%etu miasta, za zezwolenia kategorii VII. 
      2. +rodki z op'at gromadzone na wyodr$bnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad s# przekazywane w terminie pierwszych 2 dni roboczych nast$puj#cych po 
tygodniu, w którym wydano zezwolenie, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z 
przeznaczeniem na budow$ lub przebudow$ dróg krajowych, drogowych obiektów in%ynierskich i 
przepraw promowych oraz na zakup urz#dze& do wa%enia pojazdów. 
      3. Urz$dy celne otrzymuj# prowizj$ od pobranych op'at za wydanie zezwolenia w wysoko"ci 12% 
pobranej op'aty. 
      4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód bud%etu pa&stwa. 
      5. Od op'at za wydanie zezwolenia urz$dy celne odliczaj# prowizj$, a pozosta'# cz$") op'aty, w 
terminie 4 dni po up'ywie ka%dych kolejnych 10 dni miesi#ca, przekazuj# odpowiednio do podmiotów 
wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3. 
      Art. 64h. Minister w'a"ciwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów zezwole& 
na przejazd pojazdu nienormatywnego. 
      Art. 64i. 1. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) warunki dystrybucji blankietów zezwole& na przejazd pojazdu nienormatywnego, 
2) sposób i tryb wydawania zezwole& na przejazd pojazdu nienormatywnego, 
3) warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu 
nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt, 
4) wzory zezwole& na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów zwi#zanych z 
wydawaniem tych zezwole& 
- maj#c na uwadze potrzeb$ ujednolicenia zezwole& i u'atwienie ich identyfikacji oraz sprawno") 
dystrybucji blankietów zezwole&, a tak%e konieczno") zapewnienia sprawno"ci i przejrzysto"ci 
procedury administracyjnej wydawania zezwole& oraz bezpiecze&stwa infrastruktury drogowej i 
bezpiecze&stwa przejazdu pojazdu nienormatywnego. 
      2. Minister w'a"ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
wewn$trznych okre"li, w drodze rozporz#dzenia, szczegó'owe warunki i sposób pilotowania pojazdów 
nienormatywnych oraz wyposa%enie i oznakowanie pojazdów wykonuj#cych pilotowanie, maj#c na 
uwadze potrzeb$ zapewnienia rozpoznawalno"ci przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz 
bezpiecze&stwa ruchu drogowego podczas takiego przejazdu. 
      3. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych i Minister Sprawiedliwo"ci w porozumieniu z 
ministrem w'a"ciwym do spraw transportu okre"l#, w drodze rozporz#dzenia, warunki poruszania si$ 
po drogach pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64e ust. 1 pkt 5, maj#c na uwadze 
konieczno") zapewnienia porz#dku, sprawno"ci i bezpiecze&stwa ruchu drogowego. 
      4. Minister Obrony Narodowej okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) organy wojskowe w'a"ciwe do wydawania zezwole& wojskowych na przejazdy drogowe, 
2) sposób i tryb wydawania zezwole& wojskowych na przejazdy drogowe, 
3) wzory zezwole& wojskowych na przejazdy drogowe oraz wzory dokumentów zwi#zanych z ich 
wydaniem, 



4) sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów, 
5) warunki i sposób pilotowania pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznakowanie i 
wyposa%enie pojazdu pilotuj#cego 
- maj#c na uwadze potrzeb$ ujednolicenia procedury wydawania zezwole& wojskowych na przejazdy 
drogowe, sprawno"ci wydawania zezwole& wojskowych na przejazd drogowy oraz zapewnienia 
bezpiecze&stwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
  

Oddzia' 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 
 
        Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wy"cigi, przewóz osób kolejk# turystyczn# i inne imprezy, które 
powoduj# utrudnienia w ruchu lub wymagaj# korzystania z drogi w sposób szczególny, mog# si$ 
odbywa) pod warunkiem zapewnienia bezpiecze&stwa porz#dku podczas trwania imprezy oraz 
uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. 
      Art. 65a. 1. Organizator imprezy jest obowi#zany zapewni) bezpiecze&stwo osobom obecnym na 
imprezie oraz porz#dek podczas trwania imprezy. 
      2. Organizator imprezy jest obowi#zany zapewni): 
1) spe'nienie wymaga& okre"lonych w szczególno"ci w przepisach prawa budowlanego, przepisach 
sanitarnych, przepisach dotycz#cych ochrony przeciwpo%arowej oraz ochrony "rodowiska;  
2) wyró%niaj#c# si$ elementami ubioru s'u%b$ porz#dkow# i informacyjn#;  
3) pomoc medyczn# i przedmedyczn#, dostosowan# do liczby uczestników imprezy, a tak%e 
odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;  
4) drogi ewakuacyjne oraz drogi umo%liwiaj#ce dojazd s'u%b ratowniczych i Policji, Stra%y Granicznej 
oraz *andarmerii Wojskowej;  
5) warunki zorganizowania '#czno"ci mi$dzy podmiotami bior#cymi udzia' w zabezpieczeniu imprezy;  
6) sprz$t ratowniczy i ga"niczy oraz "rodki ga"nicze niezb$dne do zabezpieczenia dzia'a& ratowniczo-
ga"niczych;  
7) w razie potrzeby pomieszczenie dla s'u%b kieruj#cych zabezpieczeniem imprezy;  
8) "rodki techniczne niezb$dne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególno"ci:  

a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,  
b) liny, ta"my lub wst$gi s'u%#ce do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,  
c) bariery, p'otki lub przegrody s'u%#ce do odgradzania miejsca imprezy. 

      3. Organizator imprezy jest obowi#zany: 
1) uzgodni) z organami zarz#dzaj#cymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma si$ odby) 
impreza;  
2) wspó'dzia'a) z Policj# oraz, je%eli impreza odbywa si$ w strefie nadgranicznej albo na drogach 
przebiegaj#cych przez tereny lub przyleg'ych do terenów b$d#cych w zarz#dzie jednostek 
organizacyjnych podporz#dkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na 
drogach przyleg'ych do tych terenów, odpowiednio ze Stra%# Graniczn# lub *andarmeri# Wojskow#:  

a) uzgadniaj#c przebieg trasy lub miejsce imprezy,  
b) stosuj#c polecenia dotycz#ce prawid'owego zabezpieczenia imprezy,  
c) dokonuj#c wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;  

3) sporz#dzi) plan okre"laj#cy sposoby zapewnienia bezpiecze&stwa i porz#dku publicznego podczas 
imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmuj#cy:  

a) list$ osób wchodz#cych w sk'ad s'u%by porz#dkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy 
ubioru wyró%niaj#ce te osoby,  

b) pisemn# instrukcj$ okre"laj#c# zadania s'u%b porz#dkowych, opracowan# w uzgodnieniu z 
Policj#,  

c) rodzaj i ilo") "rodków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich 
rozlokowania,  

d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z w'a"ciwym 
komendantem powiatowym Pa&stwowej Stra%y Po%arnej oraz innymi s'u%bami 
ratowniczymi, w tym z w'a"ciwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 8 wrze"nia 2006 r. o Pa&stwowym Ratownictwie Medycznym, 

e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,  
f) oznakowanie pojazdów uczestnicz#cych w imprezie i towarzysz#cych tej imprezie,  
g) rodzaje zezwole& umo%liwiaj#cych poruszanie si$ osób lub pojazdów w miejscach 

wy'#czonych z ruchu publicznego,  
h) organizacj$ '#czno"ci bezprzewodowej mi$dzy organizatorem imprezy a Policj# w trakcie 

trwania imprezy,  



i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikaj#cych z przebiegu 
imprezy - przed imprez# i w trakcie jej trwania;  

4) opracowa) regulamin oraz program imprezy;  
5) ustali) z Policj# oraz, je%eli impreza odbywa si$ w strefie nadgranicznej albo na drogach 
przebiegaj#cych przez tereny lub przyleg'ych do terenów b$d#cych w zarz#dzie jednostek 
organizacyjnych podporz#dkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, 
odpowiednio ze Stra%# Graniczn# lub *andarmeri# Wojskow# terminy wspólnych spotka& 
organizowanych w celu uzgodnienia spraw zwi#zanych z zabezpieczeniem imprezy;  
6) zapewni) realizacj$ planu, o którym mowa w pkt 3;  
7) uzgodni) z zarz#dc# drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin 
przywrócenia go do stanu poprzedniego;  
7a) uzyska) zgod$ zarz#dcy drogi na udzia' w imprezie pojazdów samochodowych wyposa%onych w 
opony z umieszczonymi w nich na trwa'e elementami przeciw"lizgowymi; 
8) powiadomi) przedsi$biorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie wyst$powania 
utrudnie& w ruchu drogowym;  
9) na polecenie organu zarz#dzaj#cego ruchem na drodze opracowa) projekt organizacji ruchu w 
uzgodnieniu z Policj#;  
10) udzieli) dok'adnych informacji dotycz#cych imprezy, na %#danie Policji lub innych podmiotów 
wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a tak%e wojewody w'a"ciwego ze wzgl$du na miejsce odbywania si$ 
imprezy, je%eli s# one niezb$dne do realizacji ich zada& w celu zapewnienia bezpiecze&stwa i 
porz#dku publicznego;  
11) przekazywa) do wiadomo"ci publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikaj#cych z 
planowanej imprezy.  
      4. Bezpiecze&stwo i porz#dek podczas imprez zapewnia Policja, z tym %e je%eli impreza odbywa 
si$ w strefie nadgranicznej albo jest przeprowadzana na drogach przebiegaj#cych lub przyleg'ych do 
terenów b$d#cych w zarz#dzie jednostek organizacyjnych podporz#dkowanych lub nadzorowanych 
przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio we wspó'dzia'aniu ze Stra%# Graniczn#, *andarmeri# 
Wojskow# lub z wojskowymi organami porz#dkowymi: 
1) w czasie przygotowywania imprezy - opracowuj#c w'asny plan zabezpieczenia imprezy;  
2) w czasie trwania imprezy:  

a) wystawiaj#c posterunki kierowania ruchem i blokady ruchu,  
b) pilotuj#c, w razie potrzeby, przejazd lub przej"cie uczestników imprezy,  
c) organizuj#c objazdy wynikaj#ce z przeprowadzonej imprezy na drodze; 

3) po zako&czeniu imprezy - przywracaj#c p'ynno") ruchu na drodze.  
      Art. 65b. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na 
pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", z'o%ony co najmniej na 30 dni przed 
planowym terminem jej rozpocz$cia, organ zarz#dzaj#cy ruchem na drodze, na której odbywa si$ 
impreza, z tym %e je%eli impreza odbywa si$ na drogach podleg'ych kilku organom - organem 
w'a"ciwym jest: 
1) w przypadku dróg ró%nych kategorii - organ zarz#dzaj#cy ruchem na drodze wy%szej kategorii;  
2) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ w'a"ciwy ze wzgl$du na miejsce rozpocz$cia imprezy.  
      2. Organizator imprezy przesy'a w terminie okre"lonym w ust. 1 kopi$ wniosku wraz z 
wymaganymi dokumentami do: 
1) w'a"ciwego ze wzgl$du na miejsce rozpocz$cia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a 
tak%e  
2) komendanta oddzia'u Stra%y Granicznej - je%eli impreza odbywa si$ w strefie nadgranicznej, lub  
3) komendanta jednostki *andarmerii Wojskowej - je%eli impreza jest przeprowadzana na drogach 
przebiegaj#cych lub przyleg'ych do terenów b$d#cych w zarz#dzie jednostek organizacyjnych 
podporz#dkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.  
      3. Wniosek powinien zawiera) w szczególno"ci: 
1) imi$, nazwisko lub nazw$ oraz adres zamieszkania lub siedzib$ organizatora imprezy;  
2) rodzaj i nazw$ imprezy;  
3) informacj$ o miejscu i dacie rozpocz$cia, przebiegu oraz zako&czenia imprezy;  
4) informacj$ o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;  
5) wykaz osób reprezentuj#cych organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy 
na terenie poszczególnych województw;  
6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.  
      4. Do wniosku nale%y do'#czy): 
1) szczegó'owy regulamin imprezy, okre"laj#cy w szczególno"ci zasady zachowania uczestników 
imprezy istotne dla bezpiecze&stwa ruchu drogowego;  



2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawid'owy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie 
poszczególnych województw oraz w miejscach rozpocz$cia i zako&czenia ka%dego odcinka, a tak%e w 
miejscach wymagaj#cych szczególnego zabezpieczenia;  
3) program imprezy ze szczegó'owym opisem trasy i podaniem odleg'o"ci mi$dzy poszczególnymi jej 
odcinkami oraz okre"lony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przej"cia uczestników 
przez poszczególne miejscowo"ci i granice województw;  
4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca okre"lony w art. 65a ust. 3 pkt 3;  
5) zobowi#zanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie 
przejazdu, przej"cia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa 
drogowego lub urz#dze& drogowych b$d#cego nast$pstwem imprezy - do ich bezzw'ocznego 
naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;  
6) pisemn# zgod$ w'a"ciciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na 
terenach le"nych.  
      5. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje zezwolenie po: 
1) zasi$gni$ciu opinii w'a"ciwego ze wzgl$du na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, 
a w przypadku imprezy odbywaj#cej si$ na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach 
przebiegaj#cych lub przyleg'ych do terenów b$d#cych w zarz#dzie jednostek organizacyjnych 
podporz#dkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio w'a"ciwego 
komendanta oddzia'u Stra%y Granicznej lub komendanta jednostki *andarmerii Wojskowej; opini$ 
dor$cza si$ organowi, który o ni# wyst#pi', w terminie 14 dni od dnia wyst#pienia;  
2) uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikaj#cych st#d warunków przeprowadzenia imprezy z 
organami zarz#dzaj#cymi ruchem na drogach, na których ma si$ odby) impreza.  
      Art. 65c. Organ wydaj#cy zezwolenie odmawia jego wydania: 
1) je%eli organizator nie spe'nia warunków okre"lonych w art. 65a ust. 2 i 3;  
2) je%eli pomimo spe'nienia warunków okre"lonych w art. 65a ust. 2 i 3:  

a) istnieje niebezpiecze&stwo zagro%enia %ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej 
warto"ci,  

b) impreza zagra%a bezpiecze&stwu ruchu drogowego, a nie ma mo%liwo"ci zorganizowania 
objazdów niepowoduj#cych istotnego zwi$kszenia kosztów ponoszonych przez 
uczestników ruchu drogowego.  

      Art. 65d. 1. Organ wydaj#cy zezwolenie cofa wydane zezwolenie, gdy istnieje niebezpiecze&stwo 
zagro%enia %ycia lub zdrowia albo mienia wielkiej warto"ci. 
      2. Organ, o którym mowa w ust. 1, mo%e cofn#) zezwolenie, gdy impreza zagra%a bezpiecze&stwu 
ruchu drogowego. 
      3. Decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, nadaje si$ rygor natychmiastowej wykonalno"ci. 
      Art. 65e. Decyzj$ o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje si$ co 
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpocz$cia imprezy. 
      Art. 65f. Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprez$, je%eli odbywa si$ ona bez 
zezwolenia. 
      Art. 65g. Organ kontroli ruchu drogowego mo%e przerwa) imprez$, je%eli: 
1) miejsce, trasa lub czas jej trwania nie s# zgodne z warunkami okre"lonymi w zezwoleniu;  
2) istnieje niebezpiecze&stwo zagro%enia %ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej warto"ci;  
3) jej przebieg powoduje zagro%enie bezpiecze&stwa ruchu drogowego.  
      Art. 65h. 1. Przepisy art. 65-65g nie dotycz# procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze 
religijnym, które odbywaj# si$ na drogach na zasadach okre"lonych w: 
1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pa&stwa do Ko"cio'a Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z pó(n. zm.);  
2) ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Pa&stwa do Polskiego Autokefalicznego Ko"cio'a 
Prawos'awnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z pó(n. zm.);  
3) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pa&stwa do Ko"cio'a Adwentystów Dnia Siódmego w 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z pó(n. zm.);  
4) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pa&stwa do Ko"cio'a Chrze"cijan Baptystów w 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z pó(n. zm.);  
5) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pa&stwa do Ko"cio'a Ewangelicko-Metodystycznego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479, z pó(n. zm.);  
6) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pa&stwa do Ko"cio'a Polskokatolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482, z pó(n. zm.);  
7) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pa&stwa do Ko"cio'a Starokatolickiego Mariawitów w 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253, z pó(n. zm.);  



8) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pa&stwa do Ko"cio'a Katolickiego Mariawitów w 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252, z pó(n. zm.);  
9) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pa&stwa do Ko"cio'a Zielono"wi#tkowego w 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z pó(n. zm.).  
      2. Przepisy art. 65-65g nie dotycz# tak%e konduktów pogrzebowych, które poruszaj# si$ po 
drogach stosownie do miejscowego zwyczaju. 
      3. Do imprez, o których mowa w art. 65, nie stosuje si$ przepisów o bezpiecze&stwie imprez 
masowych, z wy'#czeniem przepisów reguluj#cych organizacj$ oraz uprawnienia s'u%b porz#dkowych. 
      Art. 65i. W sprawach nieuregulowanych w art. 65-65h stosuje si$ przepisy Kodeksu post$powania 
administracyjnego. 
      Art. 65j. Do przewozu osób kolejk# turystyczn# stosuje si$ przepisy Oddzia'u 5 z wy'#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. 

 
DZIA!  III. Pojazdy 

Rozdzia' 1. Warunki techniczne pojazdów 
 
      Art. 66. 1. Pojazd uczestnicz#cy w ruchu ma by) tak zbudowany, wyposa%ony i utrzymany, aby 
korzystanie z niego: 
1) nie zagra%a'o bezpiecze&stwu osób nim jad#cych lub innych uczestników ruchu, nie narusza'o 
porz#dku ruchu na drodze i nie nara%a'o kogokolwiek na szkod$;  
2) nie zak'óca'o spokoju publicznego przez powodowanie ha'asu przekraczaj#cego poziom okre"lony 
w przepisach szczegó'owych;  
3) nie powodowa'o wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczaj#cym wielko"ci okre"lone 
w przepisach szczegó'owych;  
4) nie powodowa'o niszczenia drogi;  
5) zapewnia'o dostateczne pole widzenia kierowcy oraz 'atwe, wygodne i pewne pos'ugiwanie si$ 
urz#dzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i o"wietlenia drogi przy równoczesnym jej 
obserwowaniu;  
6) nie powodowa'o zak'óce& radioelektrycznych w stopniu przekraczaj#cym wielko"ci okre"lone w 
przepisach szczegó'owych.  
      1a. Autobus, samochód ci$%arowy o dopuszczalnej masie ca'kowitej przekraczaj#cej 3,5 t i ci#gnik 
samochodowy, dla którego okre"lono dopuszczaln# mas$ ca'kowit# zespo'u pojazdów powy%ej 3,5 t, 
powinny by) wyposa%one w homologowany ogranicznik pr$dko"ci montowany przez producenta lub 
jednostk$ przez niego upowa%nion#, ograniczaj#cy maksymaln# pr$dko") autobusu do 100 km/h, a 
samochodu ci$%arowego i ci#gnika samochodowego do 90 km/h. 
      1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu: 
1) specjalnego lub u%ywanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, 
Agencji Wywiadu, S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego, S'u%by Wywiadu Wojskowego, S'u%by Celnej, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra%y Granicznej, S'u%by Wi$ziennej, Si' Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rz#du i jednostek ochrony przeciwpo%arowej; 
2) zabytkowego;  
3) nierozwijaj#cego, ze wzgl$dów konstrukcyjnych, pr$dko"ci wi$kszej ni% odpowiednio okre"lone w 
ust. 1a;  
4) u%ywanego do prowadzenia bada& naukowych na drogach;  
5) przeznaczonego wy'#cznie do robót publicznych na obszarach miejskich.  
      1c. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, maj#c na uwadze szczególne zagro%enia wyst$puj#ce 
podczas przewozu towarów niebezpiecznych, mo%e okre"li) w drodze rozporz#dzenia ni%sze ni% 
ustalone w ust. 1a warto"ci ustawie& urz#dze& ograniczaj#cych maksymaln# pr$dko") pojazdów 
przewo%#cych niektóre towary niebezpieczne. 
      2. Urz#dzenia i wyposa%enie pojazdu, w szczególno"ci zapewniaj#ce bezpiecze&stwo ruchu i 
ochron$ "rodowiska przed ujemnymi skutkami u%ywania pojazdu, powinny by) utrzymane w 
nale%ytym stanie oraz dzia'a) sprawnie i skutecznie. 
      3. Urz#dzenia s'u%#ce do '#czenia pojazdu ci#gn#cego z przyczep# powinny zapewni) bezpieczne 
ci#gni$cie przyczepy o dopuszczalnej masie ca'kowitej przewidzianej do ci#gni$cia przez ten pojazd, 
uniemo%liwi) samoczynne od'#czenie si$ przyczepy oraz zapewni) prawid'owe dzia'anie "wiate' i 
hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposa%ona. 
      3a. Pojazd uczestnicz#cy w ruchu powinien posiada) nadane przez producenta, z zastrze%eniem 
art. 66a, cechy identyfikacyjne: 
1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;  
2) (uchylony). 



      4. Zabrania si$: 
1) umieszczania wewn#trz i zewn#trz pojazdu wystaj#cych spiczastych albo ostrych cz$"ci lub 
przedmiotów, które mog# spowodowa) uszkodzenie cia'a osób jad#cych w poje(dzie lub innych 
uczestników ruchu;  
1a) stosowania w poje(dzie przedmiotów wyposa%enia i cz$"ci wymontowanych z pojazdów, których 
ponowne u%ycie zagra%a bezpiecze&stwu ruchu drogowego lub negatywnie wp'ywa na "rodowisko;  
2) stosowania w poje(dzie przedmiotów wyposa%enia i cz$"ci nieodpowiadaj#cych warunkom 
okre"lonym w przepisach szczegó'owych;  
3) umieszczania w poje(dzie lub na nim urz#dze& stanowi#cych obowi#zkowe wyposa%enie pojazdu 
uprzywilejowanego, wysy'aj#cych sygna'y "wietlne w postaci niebieskich lub czerwonych "wiate' 
b'yskowych albo sygna' d(wi$kowy o zmiennym tonie;  
4) wyposa%ania pojazdu w urz#dzenie informuj#ce o dzia'aniu sprz$tu kontrolno-pomiarowego 
u%ywanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub dzia'anie to zak'ócaj#ce albo przewo%enia w 
poje(dzie takiego urz#dzenia w stanie wskazuj#cym na gotowo") jego u%ycia; nie dotyczy to 
pojazdów specjalnych Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpiecze&stwa 
Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego, S'u%by Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra%y Granicznej, S'u%by Celnej i Biura Ochrony Rz#du; 
5) wymiany nadwozia pojazdu posiadaj#cego cechy identyfikacyjne, o których mowa w ust. 3a pkt 1;  
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniaj#cych rodzaj pojazdu, z wyj#tkiem:  

a) pojazdu, na którego typ zosta'o wydane "wiadectwo homologacji lub decyzja zwalniaj#ca 
pojazd z homologacji,  

b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokona' przedsi$biorca prowadz#cy dzia'alno") 
gospodarcz# w tym zakresie. 

      5. Minister w'a"ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami w'a"ciwym do spraw 
wewn$trznych oraz Obrony Narodowej okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki techniczne 
pojazdów oraz zakres ich niezb$dnego wyposa%enia. 
      5a. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki techniczne 
pojazdów wchodz#cych w sk'ad kolejki turystycznej oraz zakres ich niezb$dnego wyposa%enia. 
      6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z 
ministrem w'a"ciwym do spraw transportu okre"l#, w drodze rozporz#dzenia, warunki techniczne 
pojazdów specjalnych i u%ywanych do celów specjalnych Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
      7. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych, Minister Obrony Narodowej, minister w'a"ciwy do 
spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwo"ci, w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do 
spraw transportu, okre"l#, w drodze rozporz#dzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i 
u%ywanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, 
S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego, S'u%by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Stra%y Granicznej, Biura Ochrony Rz#du, kontroli skarbowej, S'u%by Celnej, S'u%by 
Wi$ziennej i stra%y po%arnej. 
      8. W rozporz#dzeniach, o których mowa w ust. 5-7, nale%y uwzgl$dni) w szczególno"ci: 
1) konieczno") zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów;  
2) zapewnienie mo%liwie najmniejszego negatywnego wp'ywu pojazdów na "rodowisko;  
3) przepisy i porozumienia mi$dzynarodowe dotycz#ce pojazdów, ich wyposa%enia i cz$"ci;  
4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania.  
      9. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
gospodarki oraz ministrem w'a"ciwym do spraw "rodowiska, kieruj#c si$ wzgl$dami technicznymi, 
zasadami bezpiecze&stwa ruchu drogowego i wymogami ochrony "rodowiska oraz maj#c na celu 
zapobieganie nieprawid'owo"ciom w obrocie przedmiotami wyposa%enia i cz$"ciami wymontowanymi 
z pojazdów, okre"li, w drodze rozporz#dzenia, wykaz przedmiotów wyposa%enia i cz$"ci 
wymontowanych z pojazdów, których ponowne u%ycie zagra%a bezpiecze&stwu ruchu drogowego lub 
negatywnie wp'ywa na "rodowisko. 
      Art. 66a. 1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza 
producent. 
      2. Starosta w'a"ciwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzj$ o nadaniu cech 
identyfikacyjnych w przypadku pojazdu: 
1) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji w'asnej, którego mark$ 
okre"la si$ jako "SAM";  
2) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ram$ lub podwozie bez numeru 
fabrycznego;  
3) odzyskanego po kradzie%y, w którym cecha identyfikacyjna uleg'a zatarciu lub sfa'szowaniu;  



4) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonuj#cego orzeczenie o przepadku pojazdu na 
rzecz Skarbu Pa&stwa, w którym cecha identyfikacyjna uleg'a zatarciu lub sfa'szowaniu;  
5) w którym cecha identyfikacyjna uleg'a zatarciu lub sfa'szowaniu, a prawomocnym orzeczeniem 
s#du zosta'o ustalone prawo w'asno"ci pojazdu;  
6) w którym cecha identyfikacyjna uleg'a skorodowaniu lub zosta'a zniszczona podczas wypadku 
drogowego albo podczas naprawy; 
7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie zosta'a umieszczona. 
      3. Okoliczno"ci, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny by) potwierdzone pisemn# opini# 
rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywa) pierwotn# 
cech$ identyfikacyjn# lub jednoznacznie wyklucza) ingerencj$ w pole numerowe w celu umy"lnego jej 
zniszczenia lub zafa'szowania albo wskazywa) na brak oryginalnie umieszczonej cechy 
identyfikacyjnej. 
      4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie 
pojazdu, je%eli by'a wydana. 
      5. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, uwzgl$dniaj#c znaczenie cech identyfikacyjnych dla 
zapewnienia pewno"ci i bezpiecze&stwa obrotu pojazdami, okre"li, w drodze rozporz#dzenia, 
szczegó'owy sposób oraz tryb ich nadawania i umieszczania w przypadkach, o których mowa w ust. 2. 
      Art. 67. 1. Minister w'a"ciwy do spraw transportu mo%e w indywidualnych, uzasadnionych 
przypadkach zezwoli) na odst$pstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiada) pojazdy. 
      2. Rada powiatu mo%e wprowadzi) obowi#zek wyposa%enia pojazdów zaprz$gowych w hamulec 
uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kieruj#cego. 
      Art. 68. 1. Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ci#gnika rolniczego, 
motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposa%enia lub cz$"ci jest obowi#zany 
uzyska) dla ka%dego nowego typu tych pojazdów, przedmiotu ich wyposa%enia i cz$"ci "wiadectwo 
homologacji wydane przez ministra w'a"ciwego do spraw transportu. 
      2. Obowi#zek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy producenta lub importera samochodu 
osobowego z silnikiem spalinowym, ci#gnika rolniczego, motocykla i motoroweru, który uzyska' w 
odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów "wiadectwo homologacji wydane zgodnie ze 
wspólnotow# procedur# homologacji przez w'a"ciwy organ pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej. 
      3. Obowi#zek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy producenta lub importera przedmiotów 
wyposa%enia lub cz$"ci pojazdu, który uzyska' dla tych przedmiotów wyposa%enia lub cz$"ci 
"wiadectwo homologacji wydane przez w'a"ciwy organ pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej. 
      4. Producent lub importer, o którym mowa w ust. 2, jest obowi#zany przekaza) ministrowi 
w'a"ciwemu do spraw transportu informacj$ o uzyskanym "wiadectwie homologacji typu pojazdu wraz 
z opisem technicznym oraz dane i informacje o poje(dzie, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-4 i 
ust. 1a pkt 1, je%eli opis techniczny ich nie zawiera. 
      5. Za producenta, o którym mowa w ust. 1, uwa%a si$ równie% podmiot dokonuj#cy monta%u lub 
zabudowy pojazdów. 
      6. Przepis ust. 1 dotyczy równie% instalacji przystosowuj#cej dany typ pojazdu do zasilania gazem 
oraz sposobu jej monta%u przez ró%ne podmioty. 
      7. +wiadectwo homologacji wydaje si$ za op'at# na podstawie wyników bada& homologacyjnych 
polegaj#cych na sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposa%enia lub cz$") 
odpowiadaj# warunkom okre"lonym w: 
1) przepisach art. 66 oraz ust. 19;  
2) regulaminach stanowi#cych za'#czniki do Porozumienia dotycz#cego przyj$cia jednolitych 
wymaga& technicznych dla pojazdów ko'owych, wyposa%enia i cz$"ci, które mog# by) stosowane w 
tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymaga&, 
sporz#dzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), 
przyj$tych do stosowania przez Rzeczpospolit# Polsk# wraz ze zmianami obowi#zuj#cymi od daty 
wej"cia ich w %ycie;  
3) art. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 
25, poz. 202 z pó(n. zm.).  
      8. Minister w'a"ciwy do spraw transportu lub jednostka przez niego upowa%niona mo%e 
przeprowadza) kontrol$ produkcji pojazdów, przedmiotów ich wyposa%enia lub cz$"ci, obj$tych 
homologacj# typu, co do ich zgodno"ci z warunkami okre"lonymi w "wiadectwie homologacji. 
      9. Koszty bada& homologacyjnych, kontroli zgodno"ci produkcji, zbieranie i przetwarzanie 
informacji, o których mowa w ust. 4, pokrywa producent, importer lub podmiot dokonuj#cy monta%u 
instalacji przystosowuj#cej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 
      10. W przypadku produkcji danego typu pojazdu przez ró%ne podmioty badania homologacyjne 
przeprowadza si$ odr$bnie dla ka%dej wersji typu pojazdu. 



      11. W razie zmiany warunków stanowi#cych podstaw$ wydania "wiadectwa homologacji 
producent lub importer jest obowi#zany uzyska) zmian$ posiadanego "wiadectwa homologacji 
polegaj#c# na rozszerzeniu "wiadectwa homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposa%enia 
lub cz$"ci. 
      12. W razie wprowadzenia zmian w typie pojazdu, przedmiocie wyposa%enia lub cz$"ci 
wp'ywaj#cych na zmian$ warunków stanowi#cych podstaw$ wydania "wiadectwa homologacji, 
producent lub importer jest obowi#zany uzyska) zmian$ posiadanego "wiadectwa homologacji 
polegaj#c# na rozszerzeniu "wiadectwa homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposa%enia 
lub cz$"ci. 
      13. Zmian$ "wiadectwa homologacji wydaje si$ za op'at# po sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, 
przedmiot jego wyposa%enia lub cz$") odpowiadaj# warunkom okre"lonym w przepisach art. 66 oraz 
ust. 19, a tak%e w regulaminach, o których mowa w ust. 7 pkt 2. 
      14. +wiadectwo homologacji typu pojazdu wygasa, je%eli: 
1) producent lub importer pojazdu, w przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, nie uzyska zmiany 
do tego "wiadectwa;  
2) producent podejmie decyzj$ o ostatecznym zako&czeniu produkcji danego typu pojazdu.  
      15. Producent lub importer pojazdu jest obowi#zany przekaza) ministrowi w'a"ciwemu do spraw 
transportu, na 60 dni przed terminem wyga"ni$cia "wiadectwa homologacji, informacj$ o wyga"ni$ciu 
"wiadectwa homologacji typu pojazdu, ze wskazaniem powodu i daty wyga"ni$cia oraz numeru 
identyfikacyjnego VIN ostatniego pojazdu danego typu, zgodnego z wygasaj#cym "wiadectwem 
homologacji. 
      16. Minister w'a"ciwy do spraw transportu cofa "wiadectwo homologacji w razie stwierdzenia, %e 
pojazd, przedmiot wyposa%enia lub cz$") nie odpowiadaj# warunkom okre"lonym w "wiadectwie 
homologacji i producent lub importer nie usun#' stwierdzonych niezgodno"ci w terminie 90 dni od ich 
stwierdzenia. 
      17. Przepisy ust. 1-16 nie dotycz# pojazdu: 
1) zabytkowego;  
2) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji w'asnej, którego mark$ 
okre"la si$ jako "SAM";  
3) specjalnego lub u%ywanego do celów specjalnych Si' Zbrojnych, Policji, Stra%y Granicznej, kontroli 
skarbowej, S'u%by Celnej, S'u%by Wi$ziennej oraz Stra%y Po%arnej;  
4) wyprodukowanego lub importowanego w ilo"ci jednej sztuki rocznie; nie dotyczy to tramwajów i 
trolejbusów.  
      18. Pojazdy, o których mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, podlegaj# badaniu co do zgodno"ci z warunkami 
technicznymi, które przeprowadza si$ na koszt wnioskodawcy. 
      19. Minister w'a"ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
wewn$trznych i Ministrem Obrony Narodowej okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania "wiadectw homologacji, zakres wymaga& 
obowi#zuj#cych w procesie homologacji, zakres i sposób przeprowadzania bada& homologacyjnych, 
kontroli zgodno"ci produkcji lub monta%u z warunkami homologacji, wzory dokumentów zwi#zanych z 
homologacj# oraz jednostki upowa%nione do przeprowadzania bada& homologacyjnych, kontroli 
zgodno"ci produkcji lub monta%u z warunkami homologacji,  
2) wysoko") op'at za wydanie i zmian$ "wiadectwa homologacji nie wy%szych ni% równowarto") 
"redniego kursu 1000 euro, przeliczanego na z'ote wed'ug "redniego kursu walut obcych og'aszanego 
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzaj#cego rok wydania rozporz#dzenia  
- uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci przepisy prawa Unii Europejskiej i porozumienia mi$dzynarodowe 
dotycz#ce bada& homologacyjnych oraz koszty wydania i zmiany "wiadectw homologacji w zale%no"ci 
od zakresu "wiadectwa. 
      20. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia, szczegó'owy sposób 
przekazywania i przetwarzania danych i informacji o poje(dzie, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-
4 i ust. 1a pkt 1, a tak%e wysoko") op'at z tym zwi#zanych, nie wy%szych ni% równowarto") "redniego 
kursu 100 euro, przeliczanego na z'ote wed'ug "redniego kursu walut obcych og'aszanego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzaj#cego rok wydania rozporz#dzenia, za jedno 
"wiadectwo homologacji typu pojazdu lub jego zmian$ oraz wzory dokumentów stosowanych w tym 
zakresie, maj#c na uwadze sprawno") funkcjonowania procesu rejestracji i ewidencji pojazdów, 
mo%liwo") prawid'owej identyfikacji pojazdów uzyskuj#cych "wiadectwa homologacji typu pojazdu 
wydane przez w'a"ciwy organ innego pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej oraz koszty 
przygotowania informacji o tych pojazdach na potrzeby rejestracji i ewidencji pojazdów. 
      21. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, uwzgl$dniaj#c konieczno") zapewnienia bezpiecznego 
korzystania z pojazdów, o których mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, oraz zakres warunków technicznych tych 



pojazdów podlegaj#cych badaniu, okre"li, w drodze rozporz#dzenia, zakres i sposób przeprowadzania 
bada& zgodno"ci tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory dokumentów zwi#zanych z tymi 
badaniami oraz jednostki upowa%nione do przeprowadzania tych bada&. 
      Art. 68a. 1. Minister w'a"ciwy do spraw transportu przesy'a, w terminie 30 dni od dnia wydania 
"wiadectwa homologacji zgodnie ze wspólnotow# procedur# homologacji, do w'a"ciwych organów 
pa&stw cz'onkowskich Unii Europejskiej kopie tych "wiadectw wraz z opisem technicznym, 
wystawionych dla ka%dego typu pojazdu, w zakresie wydania, zmiany lub cofni$cia "wiadectwa 
homologacji typu pojazdu. 
      2. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, co najmniej na 30 dni przed terminem wyga"ni$cia 
"wiadectwa homologacji wydanego zgodnie ze wspólnotow# procedur# homologacji, przesy'a do 
w'a"ciwych organów pa&stw cz'onkowskich Unii Europejskiej informacj$ o wyga"ni$ciu "wiadectwa 
homologacji typu pojazdu, ze wskazaniem powodu i daty wyga"ni$cia oraz numeru identyfikacyjnego 
VIN ostatniego pojazdu danego typu zgodnego z wygasaj#cym "wiadectwem homologacji. 
      3. Minister w'a"ciwy do spraw transportu przesy'a raz w miesi#cu do w'a"ciwych organów pa&stw 
cz'onkowskich Unii Europejskiej list$ "wiadectw homologacji typu przedmiotów wyposa%enia i cz$"ci, 
w zakresie wydania, zmiany lub cofni$cia "wiadectwa homologacji. 
      4. Minister w'a"ciwy do spraw transportu w terminie 30 dni od dnia udzielenia zwolnienia od 
obowi#zku, o którym mowa w art. 68 ust. 1, przesy'a informacj$ o udzielonych zwolnieniach do 
w'a"ciwych organów pa&stw cz'onkowskich Unii Europejskiej. 
      5. Minister w'a"ciwy do spraw transportu przekazuje Komisji Europejskiej i w'a"ciwym organom 
pa&stw cz'onkowskich Unii Europejskiej nazwy i adresy: 
1) organu wydaj#cego homologacj$ typu pojazdu oraz typu przedmiotów jego wyposa%enia lub cz$"ci;  
2) upowa%nionych jednostek badawczych, z podaniem zakresu upowa%nienia.  
      6. Minister w'a"ciwy do spraw transportu mo%e upowa%ni), w drodze rozporz#dzenia, jednostk$ 
organizacyjn# sobie podleg'# do wykonywania niektórych czynno"ci, o których mowa w art. 68 oraz 
ust. 1-4, maj#c na uwadze usprawnienie procedury w tym zakresie. 
      7. Jednostka, o której mowa w ust. 6, otrzymuje prowizj$ w wysoko"ci nie wy%szej ni% 30 % od 
op'at pobranych z tytu'u niektórych czynno"ci, o których mowa w art. 68 oraz ust. 1-4. 
      Art. 69. 1. Producent lub importer nowych pojazdów s# obowi#zani wyda) wyci#g ze "wiadectwa 
homologacji do ka%dego pojazdu, na którego typ wydano "wiadectwo homologacji, lub odpis decyzji 
zwalniaj#cej pojazd z homologacji. 
      2. Wyci#g ze "wiadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniaj#cej pojazd z homologacji 
przekazuje si$ w'a"cicielowi pojazdu. 
      Art. 70. Minister w'a"ciwy do spraw transportu mo%e zwolni) producenta lub importera 
okre"lonego typu pojazdu, przedmiotu wyposa%enia lub cz$"ci z obowi#zku, o którym mowa w art. 68 
ust. 1. 

Rozdzia' 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu 
 
       Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzaj#cym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, 
ci#gnika rolniczego, pojazdu wolnobie%nego wchodz#cego w sk'ad kolejki turystycznej, motoroweru 
lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o 
których mowa w ust. 3. 
      2. Pojazdy okre"lone w ust. 1 s# dopuszczone do ruchu, je%eli odpowiadaj# warunkom okre"lonym 
w art. 66 oraz s# zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablic$) rejestracyjne, a w 
przypadku pojazdów samochodowych, z wy'#czeniem motocykli, w nalepk$ kontroln#. 
      3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna 
przeznaczona do ci#gni$cia przez ci#gnik rolniczy lub pojazd wolnobie%ny jest dopuszczony do ruchu, 
je%eli odpowiada warunkom okre"lonym w art. 66. 
      4. Zespó' pojazdów sk'adaj#cy si$ z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie ca'kowitej 
nieprzekraczaj#cej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy mo%e by) dopuszczony do ruchu po 
uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na 
podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla. 
     4a. Przepis ust. 4 dotyczy tak%e ci#gnika rolniczego i pojazdu wolnobie%nego wchodz#cego w 
sk'ad kolejki turystycznej. W przypadku ci#gnika rolniczego mo%e by) on dopuszczony do ruchu po 
uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o ograniczeniu pr$dko"ci konstrukcyjnej 
do 25 km/h. 
      5. Pojazd zarejestrowany za granic# dopuszcza si$ do ruchu, je%eli odpowiada wymaganym 
warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym 
sk'adaj#cym si$ z liter alfabetu 'aci&skiego i cyfr arabskich, z zastrze%eniem art. 59 ust. 2 i 3, a 
kieruj#cy pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzaj#cy dokonanie rejestracji. 



      5a. W przypadku gdy z dokumentu stwierdzaj#cego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa 
w ust. 5, nie wynika prawo do u%ywania pojazdu przez kieruj#cego, osoba ta obowi#zana jest 
posiada) przy sobie i okazywa) na %#danie organu kontroli ruchu drogowego dokument 
potwierdzaj#cy to prawo. 
      6. Pojazd sprowadzony z terytorium pa&stwa nieb$d#cego cz'onkiem Unii Europejskiej, po 
dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza si$ do ruchu na okres 30 dni. 
      7. W'a"ciciel pojazdu sprowadzonego z terytorium pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej jest 
obowi#zany zarejestrowa) pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia 
jego sprowadzenia. 
      Art. 72. 1. Rejestracji dokonuje si$ na podstawie: 
1) dowodu w'asno"ci pojazdu lub dokumentu potwierdzaj#cego powierzenie pojazdu, o którym mowa 
w art. 73 ust. 5;  
2) karty pojazdu, je%eli by'a wydana;  
3) wyci#gu ze "wiadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniaj#cej pojazd z homologacji, je%eli s# 
wymagane;  
4) za"wiadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, je%eli jest wymagane albo 
dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez w'a"ciwy organ pa&stwa 
cz'onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacj$ Szwajcarsk# lub pa&stwo cz'onkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, potwierdzaj#cego wykonanie oraz termin wa%no"ci badania technicznego; 
5) dowodu rejestracyjnego, je%eli pojazd by' zarejestrowany;  
6) dowodu odprawy celnej przywozowej, je%eli pojazd zosta' sprowadzony z terytorium pa&stwa 
nieb$d#cego pa&stwem cz'onkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; 
6a) dokumentu potwierdzaj#cego zap'at$ akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 
potwierdzaj#cego brak obowi#zku zap'aty akcyzy na terytorium kraju albo za"wiadczenia 
stwierdzaj#cego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, je%eli 
samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny", podrodzaj „czteroko'owiec" (kategoria 
homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czteroko'owiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) zosta' 
sprowadzony z terytorium pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz 
pierwszy; 
7) (uchylony);  
8) za"wiadczenia wydanego przez w'a"ciwy organ potwierdzaj#cy:  

a) uiszczenie podatku od towarów i us'ug od pojazdów sprowadzanych z pa&stw 
cz'onkowskich Unii Europejskiej lub  

b) brak obowi#zku, o którym mowa w lit. a 
- je%eli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrze%eniem ust. 1a; 

9) dowodu wp'aty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub o"wiadczenia o podleganiu obowi#zkowi zapewniania sieci 
zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawieraj#cej takie 
o"wiadczenie, je%eli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.  
      1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika 
podatku od towarów i us'ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej 
rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za"wiadczenie: 
1) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, mo%e by) zast#pione faktur# z wyszczególnion# kwot# podatku 
od towarów i us'ug potwierdzaj#c# dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, 
2) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, mo%e by) zast#pione faktur# dokumentuj#c# czynno"ci, których 
podstaw# opodatkowania jest mar%a, potwierdzaj#c# dokonanie tej dostawy przez tego podatnika 
- pod warunkiem %e odprzeda% pojazdów stanowi przedmiot dzia'alno"ci tego podatnika. 
       1b. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, od 
wyspecjalizowanego salonu sprzeda%y w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument 
potwierdzaj#cy zap'at$ akcyzy na terytorium kraju mo%e by) zast#piony o"wiadczeniem 
wyspecjalizowanego salonu sprzeda%y, %e posiada orygina' lub kopi$ dokumentu potwierdzaj#cego 
zap'at$ akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu. 
      2. Wymagania ust. 1 nie dotycz#: 
1) pojazdu, który by' ju% zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 
3;  
2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Pa&stwa lub na rzecz jednostki samorz#du 
terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5;  



3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S'u%by 
Kontrwywiadu Wojskowego, S'u%by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Stra%y Granicznej, S'u%by Celnej lub Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5; 
4) (uchylony);  
5) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku zamiast dowodu 
rejestracyjnego wymaga si$ przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;  
6) pojazdu innego ni% okre"lony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9;  
7) pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku powtórnej 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.  
      2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium pa&stwa nieb$d#cego pa&stwem 
cz'onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacj# Szwajcarsk# lub pa&stwem cz'onkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron# umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza si$ 
przedstawienie innego dokumentu stwierdzaj#cego rejestracj$ pojazdu, wydanego przez organ 
w'a"ciwy do rejestracji pojazdów w tym pa&stwie. 
      2b) W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza si$ 
przedstawienie o"wiadczenia w'a"ciciela pojazdu, z'o%onego pod rygorem odpowiedzialno"ci karnej 
za fa'szywe zeznania, %e nie posiada dowodu rejestracyjnego. 
      3. Dodatkowo wymaga si$ dokumentu potwierdzaj#cego spe'nienie wymaga&, o których mowa w 
art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 
      4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów 
nale%y przedstawi) za"wiadczenie wystawione przez organ rejestruj#cy w'a"ciwy ze wzgl$du na 
miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzaj#ce dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezb$dne do 
rejestracji. 
      Art. 73. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek w'a"ciciela, starosta w'a"ciwy ze wzgl$du na 
miejsce jego zamieszkania (siedzib$), wydaj#c dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablic$) 
rejestracyjne oraz nalepk$ kontroln#, je%eli jest wymagana, z zastrze%eniem ust. 2-5. 
      2. Rejestracji pojazdu, którego w'a"cicielem jest przedsi$biorstwo wielozak'adowe lub inny 
podmiot, w sk'ad którego wchodz# wydzielone jednostki organizacyjne, mo%e dokona) starosta 
w'a"ciwy ze wzgl$du na siedzib$ zak'adu lub jednostki, na wniosek kierownika zak'adu lub 
wydzielonej jednostki organizacyjnej upowa%nionego przez w'a"ciciela. 
      2a. Rejestracji pojazdów nale%#cych do cz'onków obcych si' zbrojnych, personelu cywilnego i 
cz'onków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywaj#cych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów mi$dzynarodowych, na wniosek w'adz wojskowych 
tych si' zbrojnych, dokonuje starosta w'a"ciwy ze wzgl$du na miejsce pobytu tych osób na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
      2b. Rejestracji pojazdów nale%#cych do obcych si' zbrojnych przebywaj#cych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów mi$dzynarodowych, dokonuje w'a"ciwy organ Si' 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organ ten wydaje dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice 
rejestracyjne oraz nalepk$ kontroln#, chyba %e dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub 
nalepka kontrolna nie s# wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza si$ bezpo"rednio na poje(dzie. 
      3. Rejestracji pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rz#du, Policji, 
Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego, 
S'u%by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra%y Granicznej, kontroli 
skarbowej i S'u%by Celnej dokonuj# w'a"ciwe organy tych jednostek. Organy te wydaj# dowód 
rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablic$) rejestracyjne oraz nalepk$ kontroln#, chyba %e dla 
danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie s# wymagane, a numer 
rejestracyjny umieszcza si$ bezpo"rednio na poje(dzie. 
      3a. Producent blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwole& czasowych, nalepek kontrolnych i 
innych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, a tak%e starostowie przekazuj# odp'atnie 
wojewodzie mazowieckiemu odpowiednio: blankiety dowodów rejestracyjnych, pozwole& czasowych, 
nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, a tak%e 
zalegalizowane tablice rejestracyjne niezb$dne do rejestracji, o której mowa w art. 76 ust. 4. 
Informacje dotycz#ce przekazanych blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwole& czasowych, 
nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych 
podlegaj# ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych o klauzuli tajno"ci "tajne" 
lub ""ci"le tajne". 



      4. Rejestracji pojazdu nale%#cego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urz$du konsularnego i 
misji specjalnej pa&stw obcych lub organizacji mi$dzynarodowej, a tak%e ich personelu korzystaj#cego 
z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów b#d( 
powszechnie uznanych zwyczajów mi$dzynarodowych lub na zasadzie wzajemno"ci, dokonuje 
wojewoda mazowiecki na wniosek ministra w'a"ciwego do spraw zagranicznych. 
      5. W razie powierzenia pojazdu przez zagraniczn# osob$ fizyczn# lub prawn# podmiotowi 
polskiemu, pojazd ten jest rejestrowany przez okre"lony w ust. 1 organ w'a"ciwy ze wzgl$du na 
miejsce zamieszkania (siedzib$) podmiotu polskiego. 
      Art. 74. 1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach okre"lonych w ust. 2, starosta 
w'a"ciwy ze wzgl$du na miejsce zamieszkania (siedzib$) w'a"ciciela pojazdu, wydaj#c pozwolenie 
czasowe i zalegalizowane tablice (tablic$) rejestracyjne. 
      2. Czasowej rejestracji dokonuje si$: 
1) z urz$du - po z'o%eniu wniosku o rejestracj$ pojazdu;  
2) na wniosek w'a"ciciela pojazdu - w celu umo%liwienia:  

a) wywozu pojazdu za granic$,  
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  
c) przejazdu pojazdu zwi#zanego z konieczno"ci# dokonania jego badania technicznego lub 

naprawy; 
3) na wniosek jednostki upowa%nionej do przeprowadzania bada& homologacyjnych lub jednostki 
badawczej producenta pojazdu, jego wyposa%enia lub cz$"ci - w celu umo%liwienia odpowiednich 
bada&.  
      2a. Czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mo%na dokona), pomimo braku 
do'#czonych do wniosku o rejestracj$ dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6, 6a i 8. 
Dokumenty te powinny zosta) z'o%one przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. 
      2b. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje si$ warunkowo, je%eli w'a"ciciel pojazdu z'o%y 
o"wiadczenie, %e w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nast#pi zmiana w 
zakresie w'asno"ci pojazdu. 
      3. Czasowej rejestracji dokonuje si$ na okres nieprzekraczaj#cy 30 dni, z zastrze%eniem ust. 4. 
Termin ten mo%e by) jednorazowo przed'u%ony o 14 dni w celu wyja"nienia spraw zwi#zanych z 
rejestracj# pojazdu. 
      4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestracji dokonuje si$ na okres wynikaj#cy z 
wniosku, nie d'u%szy jednak ni% 6 miesi$cy. 
      5. Po up'ywie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca si$ 
do organu, który je wyda', z wyj#tkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a. 
      Art. 75. 1. Je%eli u%ywanie pojazdu uzale%nione jest od szczególnych warunków okre"lonych 
przepisami, starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednie 
zastrze%enie. 
      2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i 
nalepka kontrolna s# wydawane za op'at# oraz po uiszczeniu op'aty ewidencyjnej. Op'at$ oraz op'at$ 
ewidencyjn# pobiera organ dokonuj#cy rejestracji. 
      3. Zabrania si$ rejestracji pojazdu z'o%onego poza wytwórni#, z wyj#tkiem pojazdu marki "SAM" 
oraz pojazdu zabytkowego. 
      Art. 75a. 1. Produkcja tablic rejestracyjnych jest dzia'alno"ci# regulowan# w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia'alno"ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 
1447 z pó(n. zm.) i wymaga wpisu do rejestru przedsi$biorców produkuj#cych tablice rejestracyjne, 
zwanego dalej "rejestrem". 
      2. Dzia'alno"), o której mowa w ust. 1, mo%e wykonywa) przedsi$biorca, który spe'nia 
nast$puj#ce warunki: 
1) posiada mo%liwo"ci techniczne gwarantuj#ce wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materia'ów 
s'u%#cych do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy 
przedsi$biorców sprowadzaj#cych z zagranicy materia'y s'u%#ce do wyrobu tablic rejestracyjnych; 
2) posiada certyfikat na zgodno") tablic rejestracyjnych lub materia'ów s'u%#cych do ich produkcji z 
warunkami technicznymi; 
3) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszcz$to post$powanie upad'o"ciowe lub likwidacyjne; 
4) nie zalega z uiszczeniem podatków, op'at lub sk'adek na ubezpieczenie spo'eczne; 
5) nie zosta' prawomocnie skazany za przest$pstwo pope'nione w celu osi#gni$cia korzy"ci 
maj#tkowej lub przest$pstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub cz'onków organów 
osoby prawnej. 



      3. Za przedsi$biorc$ produkuj#cego tablice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 2, uwa%a si$ 
jednostk$: 
1) produkuj#c# tablice rejestracyjne z wyt'oczonymi numerami rejestracyjnymi; 
2) produkuj#c# tablice rejestracyjne bez wyt'oczonych numerów rejestracyjnych; 
3) t'ocz#c# numery rejestracyjne; 
4) produkuj#c# lub sprowadzaj#c# z zagranicy materia'y maj#ce szczególne znaczenie do produkcji 
tablic rejestracyjnych; 
5) przetwarzaj#c# materia'y maj#ce szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych. 
      4. Tablice rejestracyjne s# produkowane wy'#cznie na zamówienie: 
1) organu w'a"ciwego w sprawach rejestracji pojazdów - z wyt'oczonymi numerami rejestracyjnymi; 
2) przedsi$biorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 - bez wyt'oczonych numerów rejestracyjnych. 
      5. Materia'y, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, s# przetwarzane, produkowane lub sprowadzane z 
zagranicy na zamówienie przedsi$biorcy, o którym mowa w ust. 2. 
      6. Przedsi$biorca, o którym mowa w ust. 2, prowadzi ewidencje: 
1) materia'ów do produkcji tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5; 
2) wyprodukowanych tablic rejestracyjnych; 
3) sprzedanych tablic rejestracyjnych. 
      Art. 75aa. 1. Organem w'a"ciwym do prowadzenia rejestru jest marsza'ek województwa w'a"ciwy 
ze wzgl$du na siedzib$ przedsi$biorcy. 
      2. Rejestr mo%e by) prowadzony w systemie teleinformatycznym. 
      Art. 75ab. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si$ na podstawie wniosku przedsi$biorcy, zawieraj#cego 
nast$puj#ce dane: 
1) firm$ przedsi$biorcy oraz jego siedzib$ i adres albo adres zamieszkania; 
2) numer w rejestrze przedsi$biorców w Krajowym Rejestrze S#dowym albo w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Dzia'alno"ci Gospodarczej; 
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) adres siedziby oraz adresy jednostek, w których b$dzie wykonywana dzia'alno"), o której mowa w 
art. 75a ust. 1; 
5) podpis przedsi$biorcy oraz oznaczenie daty i miejsca z'o%enia wniosku. 
      2. Wraz z wnioskiem przedsi$biorca sk'ada: 
1) certyfikat, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2; 
2) za"wiadczenie albo o"wiadczenie o niekaralno"ci za przest$pstwo pope'nione w celu osi#gni$cia 
korzy"ci maj#tkowej lub przest$pstwo przeciwko dokumentom: 

a) przedsi$biorcy, je%eli jest on osob# fizyczn#, 
b) osób - cz'onków w'adz organów osoby prawnej lub nieposiadaj#cej osobowo"ci prawnej 

jednostki organizacyjnej oraz 
3) o"wiadczenie nast$puj#cej tre"ci: 

"O"wiadczam, %e: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru s# kompletne i zgodne z prawd#; 
2) znane mi s# i spe'niam szczególne warunki wykonywania dzia'alno"ci, o której mowa w 

art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 
3) posiadam aktualny dokument okre"laj#cy status jednostki b$d#cej osob# prawn# lub 

nieposiadaj#c# osobowo"ci prawnej jednostk# organizacyjn# albo dokument 
stwierdzaj#cy to%samo") w przypadku osoby fizycznej.". 

      3. O"wiadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sk'ada si$ pod rygorem odpowiedzialno"ci karnej 
za sk'adanie fa'szywych zezna&. Sk'adaj#cy o"wiadczenie jest obowi#zany do zawarcia w nim klauzuli 
nast$puj#cej tre"ci: "Jestem "wiadomy odpowiedzialno"ci karnej za z'o%enie fa'szywego 
o"wiadczenia.". Klauzula ta zast$puje pouczenie organu o odpowiedzialno"ci karnej za sk'adanie 
fa'szywych zezna&. 
      4. O"wiadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno równie% zawiera): 
1) firm$ przedsi$biorcy oraz jego siedzib$ i adres albo adres zamieszkania; 
2) oznaczenie miejsca i dat$ z'o%enia o"wiadczenia; 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi$biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska 
oraz pe'nionej funkcji. 
      Art. 75ac. 1. Wpisowi do rejestru podlegaj# dane okre"lone w art. 75ab ust. 1 pkt 1-4 oraz 
informacje o certyfikacie, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2. 
      2. Wpisem do rejestru jest równie% wykre"lenie albo zmiana wpisu. 
      3. Wydaj#c za"wiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, w'a"ciwy marsza'ek województwa 
okre"la w nim zakres prowadzonej przez przedsi$biorc$ dzia'alno"ci w zakresie produkcji tablic 
rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ust. 3. 



      Art. 75ad. Ra%#cym naruszeniem warunków wykonywania dzia'alno"ci w zakresie produkcji tablic 
rejestracyjnych jest naruszenie warunków, o których mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 4 i 5, 
oraz okre"lonych w przepisach dotycz#cych warunków oraz sposobu produkcji i dystrybucji tablic 
rejestracyjnych. 
      Art. 75b. Organ w'a"ciwy w sprawach rejestracji legalizuje tablice rejestracyjne, umieszczaj#c na 
nich znak legalizacyjny. 
      Art. 75c. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, uwzgl$dniaj#c konieczno") prawid'owego 
zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materia'ami maj#cymi szczególne znaczenie do 
produkcji tablic rejestracyjnych, okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) warunki produkcji i szczegó'owy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 
oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6; 
2) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego, o którym 
mowa w art. 75b; 
3) materia'y maj#ce szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych. 
      Art. 75d. Minister w'a"ciwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów dowodów 
rejestracyjnych, pozwole& czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart 
pojazdów na zasadach okre"lonych przepisami o zamówieniach publicznych. 
      Art. 76. 1. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw wewn$trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:  

a) warunki i tryb rejestracji pojazdów, z zastrze%eniem ust. 2 i 3, oraz wzory dowodu 
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych oraz 
innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznacze&, w które zaopatruje si$ pojazd, a tak%e ich 
opis,  

b) warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwole& czasowych i nalepek 
kontrolnych;  

2) wysoko") op'at za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) 
rejestracyjnych;  
3) szczegó'owe czynno"ci organów w sprawach zwi#zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz 
wzory dokumentów w tych sprawach.  
       2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw transportu oraz 
ministrem w'a"ciwym do spraw wewn$trznych okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki i tryb 
rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Si' Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów nale%#cych do obcych si' zbrojnych przebywaj#cych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów mi$dzynarodowych, o których mowa w art. 
73 ust. 2b, a tak%e jednostki organizacyjne w'a"ciwe w tych sprawach. 
      2a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw transportu oraz 
ministrem w'a"ciwym do spraw wewn$trznych okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki i tryb 
rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów  S'u%by Kontrwywiadu 
Wojskowego i S'u%by Wywiadu Wojskowego, a tak%e jednostki organizacyjne w'a"ciwe w tych 
sprawach. 
       3. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
transportu, ministrem w'a"ciwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem Obrony Narodowej 
oraz po zasi$gni$ciu opinii Szefa Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Szefa Agencji Wywiadu, 
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki i tryb rejestracji 
oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rz#du, Policji, 
Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Stra%y Granicznej, kontroli skarbowej i S'u%by Celnej, a tak%e jednostki organizacyjne w'a"ciwe w tych 
sprawach. 
      4. Prezes Rady Ministrów, uwzgl$dniaj#c wymagania wynikaj#ce z obowi#zku ochrony informacji 
niejawnych okre"li, w drodze zarz#dzenia niepodlegaj#cego og'oszeniu: 
1) warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewn$trznych, obrony narodowej, Agencji 
Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego, S'u%by Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i kontroli skarbowej, wykorzystywanych do 
prowadzenia czynno"ci operacyjno-rozpoznawczych; 
2) szczególny tryb i warunki przekazywania blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwole& 
czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji oraz tablic 
rejestracyjnych, o których mowa w art. 73 ust. 3a; 
3) szczególne wymagania w zakresie personalizacji tych blankietów. 
       5. W rozporz#dzeniach, o których mowa w ust. 1-3, nale%y uwzgl$dni) w szczególno"ci: 
1) konieczno") przeciwdzia'ania dopuszczeniu do ruchu pojazdów pochodz#cych z kradzie%y;  



2) prawid'owe zabezpieczenie dokumentów zwi#zanych z rejestracj#, tablicami rejestracyjnymi i 
innymi oznaczeniami;  
3) koszty dzia'ania administracji publicznej w sprawach rejestracji pojazdów;  
4) sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy wykonywaniu zada& okre"lonych 
w przepisach dotycz#cych Biura Ochrony Rz#du, Policji, Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, 
Agencji Wywiadu, S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego, S'u%by Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Stra%y Granicznej, kontroli skarbowej i S'u%by Celnej.  
      Art. 77. 1. Producent lub importer nowych pojazdów jest obowi#zany wyda) kart$ pojazdu dla 
ka%dego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
      2. Karta pojazdu jest przekazywana w'a"cicielowi pojazdu. 
      3. Kart$ pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego ni% okre"lony w ust. 1, wydaje, za op'at# i 
po uiszczeniu op'aty ewidencyjnej, w'a"ciwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji 
pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wy'#czeniem pojazdów zabytkowych i pojazdów, o 
których mowa w art. 73 ust. 2a, 2b i 4. 
      4. Minister w'a"ciwy do spraw transportu: 
1) w porozumieniu z ministrami w'a"ciwym do spraw wewn$trznych oraz Obrony Narodowej okre"li, w 
drodze rozporz#dzenia, warunki i tryb wydawania kart pojazdów oraz wzór karty pojazdu, a tak%e jej 
opis;  
2) okre"li, w drodze rozporz#dzenia, wysoko") op'at za kart$ pojazdu;  
3) okre"li, w drodze rozporz#dzenia, dokumenty stanowi#ce podstaw$ wpisu danych do karty pojazdu 
oraz czynno"ci jednostek zajmuj#cych si$ dystrybucj#, przechowywaniem i wydawaniem kart 
pojazdów;  
4) okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki dystrybucji kart pojazdów.  
      5. W rozporz#dzeniu, o którym mowa w ust. 4, nale%y uwzgl$dni) znaczenie tych dokumentów dla 
rejestracji pojazdu oraz wysoko") kosztów zwi#zanych z drukiem i dystrybucj# kart pojazdów. 
      Art. 78. 1. W razie przeniesienia na inn# osob$ w'asno"ci pojazdu zarejestrowanego, 
dotychczasowy w'a"ciciel przekazuje nowemu w'a"cicielowi dowód rejestracyjny i kart$ pojazdu, je%eli 
by'a wydana. 
      1a. W razie przeniesienia na inn# osob$ w'asno"ci pojazdu czasowo wycofanego z ruchu 
dotychczasowy w'a"ciciel przekazuje nowemu w'a"cicielowi decyzj$ o czasowym wycofaniu pojazdu i 
kart$ pojazdu, je%eli by'a wydana. 
      2. W'a"ciciel pojazdu zarejestrowanego jest obowi#zany zawiadomi) w terminie 
nieprzekraczaj#cym 30 dni starost$ o: 
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;  
2) zmianie stanu faktycznego wymagaj#cej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie 
rejestracyjnym.  
      3. Zdarzenia, o których mowa w ust. 2, s# dokumentowane w karcie pojazdu; odpowiednich 
wpisów dokonuje starosta. 
      4. W'a"ciciel lub posiadacz pojazdu jest obowi#zany wskaza) na %#danie uprawnionego organu, 
komu powierzy' pojazd do kierowania lub u%ywania w oznaczonym czasie, chyba %e pojazd zosta' 
u%yty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznan# osob$, czemu nie móg' zapobiec. 
      5.172) W przypadku, gdy w'a"cicielem lub posiadaczem pojazdu jest: 
1) osoba prawna, 
2) jednostka organizacyjna niemaj#ca osobowo"ci prawnej, której odr$bne przepisy przyznaj# 
zdolno") prawn#, 
3) jednostka samorz#du terytorialnego, 
4) spó'ka kapita'owa w organizacji, 
5) podmiot w stanie likwidacji, 
6) przedsi$biorca nieb$d#cy osob# fizyczn#, 
7) zagraniczna jednostka organizacyjna 
- do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowi#zana jest osoba wyznaczona przez organ 
uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewn#trz, a w przypadku niewyznaczenia takiej 
osoby - osoby wchodz#ce w sk'ad tego organu zgodnie z %#daniem organu, o którym mowa w ust. 4, 
oraz sposobem reprezentacji podmiotu. 
      Art. 78a. 1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek w'a"ciciela pojazdu lub 
podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, starosta w'a"ciwy ze wzgl$du 
na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydaj#c decyzj$ o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 
      2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1, podlegaj# 
zarejestrowane: 



1) samochody ci$%arowe i przyczepy o dopuszczalnej masie ca'kowitej od 3,5 t;  
2) ci#gniki samochodowe;  
3) pojazdy specjalne;  
4) autobusy.  
      3. Decyzj$ o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za op'at# organ, o którym mowa w ust. 
1, po z'o%eniu przez w'a"ciciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu 
art. 73 ust. 5, do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. 
     4. Pojazd mo%e by) czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesi$cy. Okres ten mo%e by) 
przed'u%ony, jednak '#czny okres wycofania pojazdu z ruchu nie mo%e przekracza) 48 miesi$cy, 
licz#c od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. 
      5. W'a"ciciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, jest 
obowi#zany zapewni) wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drog# publiczn#, stref# 
zamieszkania i stref# ruchu. Przepis art. 46 ust. 5 stosuje si$ odpowiednio. 
      6. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia, tryb i warunki 
czasowego wycofania pojazdów z ruchu, wysoko") op'at w zale%no"ci od okresu wycofania z ruchu, w 
wysoko"ci nie wy%szej ni% 150 z', oraz wzory dokumentów stosowanych w tym zakresie, maj#c na 
wzgl$dzie konieczno") przeciwdzia'ania u%ywaniu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu oraz koszty 
ponoszone przez organy administracji publicznej. 
      Art. 79. 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ w'a"ciwy ze wzgl$du na miejsce ostatniej 
rejestracji pojazdu, na wniosek jego w'a"ciciela, w przypadku: 
1) przekazania pojazdu do przedsi$biorcy prowadz#cego stacj$ demonta%u lub przedsi$biorcy 
prowadz#cego punkt zbierania pojazdów, na podstawie za"wiadczenia o demonta%u pojazdu, o 
którym mowa w ust. 2 b#d( w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równowa%nego dokumentu wydanego w innym 
pa&stwie;  
2) kradzie%y pojazdu, je%eli jego w'a"ciciel z'o%y' stosowne o"wiadczenie pod odpowiedzialno"ci# 
karn# za fa'szywe zeznania;  
3) wywozu pojazdu z kraju, je%eli pojazd zosta' zarejestrowany za granic# lub zbyty za granic$;  
4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granic#;  
5) udokumentowanej trwa'ej i zupe'nej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa 
w'asno"ci;  
6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsi$biorcy prowadz#cego stacj$ demonta%u lub 
przedsi$biorcy prowadz#cego punkt zbierania pojazdów, na podstawie za"wiadczenia o przyj$ciu 
niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równowa%nego dokumentu wydanego 
w innym pa&stwie.  
      2. W przypadku przekazania przedsi$biorcy prowadz#cemu stacj$ demonta%u lub przedsi$biorcy 
prowadz#cemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego ni% okre"lony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w celu jego wyrejestrowania, 
przedsi$biorca wydaje za"wiadczenie o demonta%u tego pojazdu, odpowiadaj#ce wymogom 
okre"lonym dla za"wiadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy. 
      3. W przypadku nieprzed'o%enia przez w'a"ciciela pojazdu za"wiadczenia o demonta%u pojazdu, o 
którym mowa w ust. 2 b#d( w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub za"wiadczenia o przyj$ciu niekompletnego 
pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy, albo równowa%nego dokumentu 
wydanego w innym pa&stwie, organ rejestruj#cy, po up'ywie 30 dni od dnia otrzymania za"wiadczenia 
od przedsi$biorcy prowadz#cego stacj$ demonta%u, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urz$du. 
      4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyj#tkiem pojazdu: 
1) odzyskanego po kradzie%y;  
2) zabytkowego;  
3) maj#cego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawc$ samochodowego za unikatowy lub 
maj#cy szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji; 
4) ci#gnika i przyczepy rolniczej; 
5) wywiezionego z kraju lub zbytego za granic#, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.  
      5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest 
wniesienie przez w'a"ciciela pojazdu op'aty na rzecz gminy na realizacj$ zada& zwi#zanych z 
utrzymaniem czysto"ci i porz#dku w gminach. Przepisu nie stosuje si$ do pojazdów Policji i jednostek 
ochrony przeciwpo%arowej. 
      6. Minister w'a"ciwy do spraw administracji publicznej, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci koszty 
ponoszone przez gminy zwi#zane z usuwaniem negatywnych skutków utraty pojazdu oraz kosztów 



zwi#zanych z usuwaniem wraków, okre"li, w drodze rozporz#dzenia, wysoko") op'aty, o której mowa 
w ust. 5. 
      Art. 79a. 1. Rzeczoznawc# samochodowym jest osoba, która: 
1) (uchylony);  
2) posiada wy%sze wykszta'cenie;  
3) posiada 5-letni# wymagan# praktyk$ zawodow# w dziedzinie zwi#zanej z motoryzacj#;  
4) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;  
5) nie by'a karana wyrokiem s#du za przest$pstwo umy"lne;  
6) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostk$ 
akredytowan# w polskim systemie akredytacji;  
7) zosta'a wpisana na list$ rzeczoznawców samochodowych.  
      2. Minister w'a"ciwy do spraw transportu wpisuje na list$ rzeczoznawców samochodowych osob$, 
która spe'nia wymagania okre"lone w ust. 1 pkt 2-6, i potwierdza wpis, wydaj#c za"wiadczenie. 
      3. Wpis dokonywany jest za op'at#, na okres wynikaj#cy z terminu wa%no"ci certyfikatu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 6. 
      4. Na li"cie rzeczoznawców samochodowych umieszcza si$ imi$ i nazwisko rzeczoznawcy oraz 
jego numer identyfikacyjny. 
      5. Lista rzeczoznawców jest ogólnie dost$pna. 
      6. Minister w'a"ciwy do spraw transportu prowadzi ewidencj$ i list$ rzeczoznawców 
samochodowych. 
      7. Minister w'a"ciwy do spraw transportu skre"la rzeczoznawc$ z listy rzeczoznawców 
samochodowych: 
1) po up'ywie terminu, o którym mowa w ust. 3;  
2) niespe'niaj#cego wymaga&, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6;  
3) w razie "mierci rzeczoznawcy.  
      8. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia, wysoko") op'aty za 
wpis na list$ rzeczoznawców samochodowych oraz wzory dokumentów z tym zwi#zanych, w 
szczególno"ci za"wiadczenia potwierdzaj#cego wpis. 
      Art. 79b. W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu w'a"ciciela lub 
posiadacza pojazdu, wymagaj#ca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana 
zosta'a zmianami administracyjnymi, rada powiatu mo%e, w drodze uchwa'y, zmniejszy) op'at$ lub 
zwolni) od jej uiszczenia osoby obowi#zane do ubiegania si$ o wydanie tego dokumentu. 
      Art. 80. Zadania i kompetencje okre"lone w art. 73 ust. 1 i 2, art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ust. 3 i 
art. 78 ust. 3 nie mog# by) powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy 
powiatu warszawskiego. 

 
Rozdzia' 2a. Centralna ewidencja pojazdów 

 
       Art. 80a. 1. Tworzy si$ centraln# ewidencj$ pojazdów, zwan# dalej "ewidencj#". 
      2. W ewidencji gromadzi si$ dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich 
w'a"cicielach lub niektórych posiadaczach. 
     3. W ewidencji wyodr$bnia si$ zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 
3. Wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie danych i informacji o tych 
pojazdach odbywa si$ z zachowaniem wymogów okre"lonych w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych. 
      4. Ewidencj$ prowadzi minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w systemie teleinformatycznym. 
W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych 
w ewidencji. 
      Art. 80b. 1. W ewidencji gromadzi si$: 
1) dane o poje(dzie:  

a) mark$, typ, model, wariant i wersj$, 
b) rodzaj,  
c) numer rejestracyjny,  
d) numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),  
e) (uchylona), 
f) rok produkcji,  
g) dat$ pierwszej rejestracji,  
h) termin badania technicznego,  
i) zastrze%enia, o których mowa w art. 75 ust. 1,  



j) informacj$ o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4, 
przeprowadzonym po naprawie wynikaj#cej ze zdarzenia powoduj#cego 
odpowiedzialno") zak'adu ubezpiecze& z tytu'u zawartej umowy ubezpieczenia 
okre"lonego w grupie 3 dzia'u II za'#cznika do ustawy o dzia'alno"ci ubezpieczeniowej;  

2) seri$ i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego oraz dat$ ich wydania;  
3) seri$ i numer karty pojazdu, je%eli zosta'a wydana;  
4) nazw$ organu, który dokona' rejestracji pojazdu;  
5) dane o w'a"cicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:  

a) imi$ i nazwisko (nazw$ lub firm$),  
b) adres zamieszkania (siedziby),  
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno"ci (PESEL),  
d) numer identyfikacyjny REGON; 

6) informacje o:  
a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia) ,  
b) kradzie%y pojazdu oraz jego odnalezieniu,  
c) utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic 

tymczasowych oraz karty pojazdu, a tak%e ich odnalezieniu,  
d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,  
e) (uchylona);  

7) informacje o zawartej umowie obowi#zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno"ci cywilnej 
posiadacza pojazdu, okre"laj#ce:  

a) imi$ i nazwisko (nazw$ lub firm$) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby),  
b) nazw$ zak'adu ubezpiecze&, który zawar' umow$,  
c) nazw$, seri$ i numer dokumentu potwierdzaj#cego zawarcie umowy,  
d) dat$ zawarcia umowy,  
e) okres odpowiedzialno"ci zak'adu ubezpiecze&,  
f) dat$ rozwi#zania umowy.  

      1a. W ewidencji gromadzi si$ tak%e dane i informacje wymagane do dopuszczenia pojazdu do 
ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu: 
1) dane o poje(dzie podlegaj#cym rejestracji:  

a) przeznaczenie,  
b) pojemno") i moc silnika,  
c) dopuszczalna masa ca'kowita,  
d) dopuszczalna 'adowno"),  
e) liczba osi,  
f) najwi$kszy dopuszczalny nacisk osi,  
g) dopuszczalna masa ca'kowita ci#gni$tej przyczepy,  
h) liczba miejsc,  
i) data pierwszej rejestracji za granic#,  
j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokona' rejestracji; 
k) podrodzaj, 
l) rodzaje paliwa, 
m) "rednie zu%ycie paliwa, 
n) maksymalna masa ca'kowita, 
o) masa w'asna, 
p) warto"ci u"rednione emisji CO2 dla ka%dego wymienionego w lit. l rodzaju paliwa, 
r) rodzaj zawieszenia, 
s) wyposa%enie i rodzaj urz#dzenia radarowego bliskiego zasi$gu, 
t) nazw$ producenta, 
u) rozstaw osi, 
v) rozstaw kó' (warto") maksymalna, "rednia i minimalna); 

2) informacje o:  
a) dowodzie rejestracyjnym - seria, numer oraz data wydania wtórnika,  
b) pozwoleniu czasowym - data wa%no"ci, data przed'u%enia wa%no"ci, cel wydania, seria, 

numer oraz data wydania wtórnika,  
c) karcie pojazdu - seria, numer oraz data wydania wtórnika,  
d) nalepce kontrolnej - data wydania wtórnika,  
e) znakach legalizacyjnych - seria, numer oraz data wydania wtórnika,  
f) nalepce na tablice tymczasowe - data wydania wtórnika,  
g) wyrejestrowaniu pojazdu - data i przyczyna wyrejestrowania,  



h) zbyciu pojazdu - dane nowego w'a"ciciela pojazdu,  
i) czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i jego ponownym dopuszczeniu do ruchu po tym 

wycofaniu,  
j) wydanym za"wiadczeniu o demonta%u pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 b#d( w 

art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub za"wiadczeniu o przyj$ciu niekompletnego 
pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 b#d( w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy 
- data wydania i dane przedsi$biorcy prowadz#cego stacj$ demonta%u;  

3) inne dane i informacje stanowi#ce tre") adnotacji urz$dowych zamieszczanych w dokumentach 
pojazdu zgodnie z ustaw# oraz z odr$bnymi przepisami;  
4) identyfikator osoby dokonuj#cej w bazie danych zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.  
      1b. Informacje, o których mowa: 
1) w ust. 1a pkt 1 lit. m i p - gromadzi si$ wy'#cznie dla samochodów osobowych rejestrowanych po 
raz pierwszy; 
2) w ust. 1a pkt 1 lit. r - gromadzi si$ wy'#cznie dla samochodów ci$%arowych o dopuszczalnej masie 
ca'kowitej od 3,5 t oraz przyczep i naczep, które '#cznie z pojazdem silnikowym posiadaj# 
dopuszczaln# mas$ ca'kowit# od 7,0 t, rejestrowanych po raz pierwszy; 
3) w ust. 1a pkt 1 lit. s - gromadzi si$ dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy; 
4) w ust. 1a pkt 1 lit. u i lit. v - gromadzi si$ wy'#cznie dla samochodów osobowych rejestrowanych po 
raz pierwszy na terytorium pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej, których nie rejestrowano 
wcze"niej poza terytorium pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej lub które zosta'y zarejestrowane 
po raz pierwszy poza terytorium pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej w okresie krótszym ni% trzy 
miesi#ce przed rejestracj# na terytorium pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej. 
      2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przekazuje do ewidencji: 
1) wymienione w ust. 1 pkt 1-5 - organ w'a"ciwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezw'ocznie po 
zarejestrowaniu pojazdu, oraz - w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. h i lit. j - tak%e stacja 
kontroli pojazdów, która wykona'a badanie techniczne pojazdu, niezw'ocznie po jego wykonaniu;  
2) wymienione w ust. 1 pkt 6:  

a) w lit. a - organ w'a"ciwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezw'ocznie po dokonaniu 
zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,  

b) w lit. b - w'a"ciwa jednostka organizacyjna Policji, niezw'ocznie po wyst#pieniu tych 
zdarze&,  

c) w lit. c - organ w'a"ciwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezw'ocznie po dokonaniu 
informacji o wyst#pieniu tych zdarze&,  

d) w lit. d - w'a"ciwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub 
*andarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów, niezw'ocznie po dokonaniu tych 
czynno"ci; 

3) wymienione w ust. 1 pkt 7 - o"rodek informacji okre"lony przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowi#zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z pó(n. zm.), niezw'ocznie po ich 
zaewidencjonowaniu;  
4) wymienione w ust. 1a - organ w'a"ciwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezw'ocznie po ich 
uzyskaniu.  
      3. Z ewidencji nie usuwa si$ danych lub informacji o: 
1) w'a"cicielu lub posiadaczu pojazdu - w przypadku ich zmiany;  
2) poje(dzie, który zosta' wyrejestrowany.  
      4. Administrator danych przetwarzaj#cy dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z 
obowi#zku informacyjnego okre"lonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó(n. zm.). 
      Art. 80c. 1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udost$pnia si$, o ile s# one niezb$dne 
do realizacji ich ustawowych zada&, nast$puj#cym podmiotom, z zastrze%eniem ust. 2: 
1) Policji;  
1a) Inspekcji Transportu Drogowego;  
2) *andarmerii Wojskowej;  
3) Stra%y Granicznej;  
4) Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego oraz Agencji Wywiadu;  
4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 
5) S'u%bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S'u%bie Wywiadu Wojskowego; 
6) s#dom;  
7) prokuraturze;  



8) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu;  
9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;  
9a) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 
9b) Zak'adowi Ubezpiecze& Spo'ecznych - w celu umo%liwienia zabezpieczenia ustawowym prawem 
zastawu nale%no"ci z tytu'u sk'adek, do których poboru Zak'ad Ubezpiecze& Spo'ecznych jest 
zobowi#zany;  
10) organom w'a"ciwym w sprawach rejestracji pojazdów;  
10a) stra%om gminnym (miejskim);  
11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;  
12) komornikom s#dowym;  
13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;  
14) wojskowym komendantom uzupe'nie&;  
15) ministrowi w'a"ciwemu do spraw "rodowiska; 
16) ministrowi w'a"ciwemu do spraw transportu; 
17) ministrowi w'a"ciwemu do spraw '#czno"ci; 
18) Prezesowi G'ównego Urz$du Statystycznego. 
      2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udost$pnia si$ wy'#cznie 
podmiotom okre"lonym w ust. 1 pkt 1-8. 
      3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udost$pnia si$ tak%e na wniosek w'a"ciciela lub 
posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotycz#. 
      3a. Ka%dy mo%e uzyska), nieodp'atnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodno"ci danych 
zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w 
ewidencji, za po"rednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji dzia'alno"ci podmiotów realizuj#cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pó(n. 
zm.). 
       3b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podlegaj# nast$puj#ce dane: 
1) marka pojazdu; 
2) seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 
3) dane okre"lone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowiednio lit. c albo lit. d. 
        3c. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a, jest wymagane 
podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 3b. 
        3d. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 3a, mo%e otrzyma) osoba, której 
to%samo") zosta'a ustalona w sposób okre"lony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji dzia'alno"ci podmiotów realizuj#cych zadania publiczne. 
        4. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych mo%e udost$pni) dane lub informacje zgromadzone 
w ewidencji innym podmiotom ni% wymienione w ust. 1-3, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym 
lub jednostkom organizacyjnym nieposiadaj#cym osobowo"ci prawnej, je%eli wyka%# swój 
uzasadniony interes. 
        5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji s# przekazywane do ponownego 
wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczaj#cy mo%liwo") 
identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o 
dost$pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó(n. zm.), je%eli przepisy ustawy nie 
stanowi# inaczej. 
        6. Dane lub informacje zebrane w ewidencji udost$pnia si$, z zastrze%eniem ust. 7, na pisemny, 
uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu. 
        6a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mog# by) udost$pniane podmiotom 
zagranicznym w celu wype'nienia postanowie& ratyfikowanych przez Rzeczpospolit# Polsk# umów 
mi$dzynarodowych, a tak%e wykonania aktu prawa stanowionego przez organizacj$ mi$dzynarodow#, 
której Rzeczpospolita Polska jest cz'onkiem. Tryb i sposób udost$pniania danych okre"laj# 
ratyfikowane przez Rzeczpospolit# Polsk# umowy mi$dzynarodowe, akty prawa stanowionego przez 
organizacj$ mi$dzynarodow#, której Rzeczpospolita Polska jest cz'onkiem lub porozumienia zawarte 
pomi$dzy w'a"ciwymi ministrami pa&stw cz'onkowskich Unii Europejskiej. 
      7. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych mo%e wyrazi) zgod$, w drodze decyzji, na 
udost$pnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 
1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomoc# urz#dze& teletransmisji danych, bez konieczno"ci 
sk'adania pisemnego wniosku, je%eli spe'niaj# '#cznie nast$puj#ce warunki: 
1) posiadaj# urz#dzenia umo%liwiaj#ce odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie 
dane lub informacje uzyska';  
2) posiadaj# zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemo%liwiaj#ce wykorzystanie danych lub 
informacji niezgodnie z celem ich uzyskania;  



3) jest to uzasadnione specyfik# lub zakresem wykonywanych zada& albo prowadzonej dzia'alno"ci.  
      8.  Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych, kieruj#c si$ potrzebami ujednolicenia wniosków 
oraz usprawnienia procesu udost$pniania danych z centralnej ewidencji pojazdów, okre"li, w drodze 
rozporz#dzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 6. 
      Art. 80d. 1. Udost$pnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji nast$puje: 
1) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1-3 i ust. 6a - nieodp'atnie; 
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4 i 5 - odp'atnie.  
      2. Tworzy si$ Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej "Funduszem", 
którego dysponentem jest minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych. 
      3. Fundusz jest pa&stwowym funduszem celowym. 
      3a. Organy i podmioty obowi#zane do pobrania i przekazania lub uiszczenia op'aty ewidencyjnej 
maj# obowi#zek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7: 
1) przekazywa) nale%ne kwoty na rachunek Funduszu; 
2) sporz#dza) i przesy'a) ministrowi w'a"ciwemu do spraw wewn$trznych miesi$czne sprawozdania z 
pobranych i przekazanych lub uiszczonych op'at ewidencyjnych. 
      3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych op'at pobiera si$ odsetki za zw'ok$, w 
wysoko"ci odsetek nale%nych za nieterminowe regulowanie zobowi#za& podatkowych. 
      3c. Do nale%no"ci z tytu'u op'at ewidencyjnych oraz odsetek za zw'ok$ stosuje si$ odpowiednio 
przepisy dzia'u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 
1101, 1342, 1529 oraz z 2013 r. poz. 35), z tym %e uprawnienia organów podatkowych przys'uguj# 
ministrowi w'a"ciwemu do spraw wewn$trznych. 
      4. Przychodami Funduszu s#: 
1) op'aty pobrane za udost$pnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 
ewidencji kierowców;  
2)op'ata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1; 
3) op'ata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowi#zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 
4) op'ata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 
ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 
ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 
ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj#cych pojazdami, a tak%e 
w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1265, z pó(n. zm.);  
4a) op'ata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454); 
5) odsetki za zw'ok$ pobierane z tytu'u nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych op'at 
ewidencyjnych; 
6) odsetki od wolnych "rodków przekazanych w zarz#dzanie zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych; 
7) inne przychody. 
      4a. +ci#gni$cie nale%no"ci z tytu'u nale%nych op'at ewidencyjnych i odsetek, o których mowa w 
ust. 3b, nast$puje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post$powaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 i 1342) - w zakresie egzekucji obowi#zków o 
charakterze pieni$%nym. 
      5. Wydatki Funduszu s# przeznaczone na finansowanie wydatków zwi#zanych z utworzeniem, 
rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. 
      6. Wysoko") ka%dej op'aty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 
i art. 150 ust. 1 ustawy oraz art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, 
art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, 
art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 
3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6 pkt, art. 117 ust. 3 pkt 1 i 
art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj#cych pojazdami, a tak%e w art. 39g ust. 9 pkt 2 
ustawy z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o transporcie drogowym i art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie mo%e przekroczy) równowarto"ci w 
z'otych 2 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu "redniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski 
w dniu og'oszenia rozporz#dzenia, o którym mowa w ust. 7. 



      7. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
transportu oraz ministrem w'a"ciwym do spraw instytucji finansowych okre"li, w drodze 
rozporz#dzenia: 
1) wysoko") op'aty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 
ust. 1 ustawy oraz art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 
2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 
2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 
ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6 pkt, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 
ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj#cych pojazdami, a tak%e w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy 
z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o transporcie drogowym i art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia; 
2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania op'aty ewidencyjnej przez 
organy i podmioty zobowi#zane do jej pobierania; 
3) wzór miesi$cznego sprawozdania zawieraj#cego kwoty op'at ewidencyjnych pobranych i 
przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu. 
      8. W rozporz#dzeniu, o którym mowa w ust. 7, nale%y uwzgl$dni) w szczególno"ci: 
1) przypadki uiszczania op'aty ewidencyjnej;  
2) zró%nicowan# wysoko") op'aty w zale%no"ci od rodzaju czynno"ci, której dokonanie jest 
uzale%nione od jej uiszczenia;  
3) koszty zwi#zane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji 
kierowców;  
4) terminy przekazywania i rozliczania op'aty ewidencyjnej oraz przekazywania miesi$cznego 
sprawozdania z op'at ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych przez organy i 
podmioty zobowi#zane do jej pobierania. 
      Art. 80e. 1. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do 
spraw administracji publicznej, ministrem w'a"ciwym do spraw transportu oraz ministrem w'a"ciwym 
do spraw finansów publicznych okre"li, w drodze rozporz#dzenia:  
1) sposób prowadzenia ewidencji;  
2) warunki i sposób wspó'dzia'ania podmiotów, które przekazuj# dane lub informacje do ewidencji;  
3) rodzaj danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mog# by) udost$pnione 
poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 1 i 3-5;  
4) wysoko") op'at za udost$pnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i 
sposób ich wnoszenia.  
W rozporz#dzeniu nale%y okre"li) w szczególno"ci: 

! organizacj$ systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja,  
! nieprzekraczalne terminy przekazywania danych lub informacji do ewidencji oraz 

sposób ich przekazywania,  
! zakres danych lub informacji udost$pnianych poszczególnym podmiotom,  
! zró%nicowan# wysoko") op'at w zale%no"ci od zakresu udost$pnianych danych lub 

informacji oraz konieczno"ci przetwarzania danych lub informacji, o których mowa w 
art. 80c ust. 5.  

       2. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi$gni$ciu opinii Szefa Agencji 
Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
a tak%e Szefa S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa S'u%by Wywiadu Wojskowego, okre"li, w 
drodze zarz#dzenia, sposób wyodr$bnienia w ewidencji zbioru danych i informacji o pojazdach, o 
których mowa w art. 73 ust. 3. 

 
Rozdzia' 2b. Badania oryginalno#ci pojazdu  

       
        Art. 80f-80j. (uchylone) 

 
Rozdzia' 3. Badania techniczne pojazdów 

 
         Art. 81. 1. W'a"ciciel pojazdu samochodowego, ci#gnika rolniczego, pojazdu wolnobie%nego 
wchodz#cego w sk'ad kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowi#zany przedstawia) 
go do badania technicznego. 
      2. Badania techniczne dzieli si$ na badania okresowe i badania dodatkowe. 
      3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwsz# rejestracj# 
pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



      4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega: 
1) nowy pojazd, na którego typ zosta'o wydane "wiadectwo homologacji, o którym mowa w art. 68 ust. 
1, lub zosta'o wydane zwolnienie z obowi#zku homologacji, o którym mowa w art. 70, 
2) nowy pojazd sprowadzony z zagranicy, na którego typ zosta'o wydane "wiadectwo homologacji 
zgodnie ze wspólnotow# procedur# homologacji przez w'a"ciwy organ pa&stwa cz'onkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacj$ Szwajcarsk# lub pa&stwo cz'onkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
3) zarejestrowany pojazd sprowadzony z pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub pa&stwa cz'onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym: 

a) na którego typ zosta'o wydane "wiadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotow# 
procedur# homologacji przez w'a"ciwy organ pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub pa&stwa cz'onkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w 
okresie od dnia pierwszej rejestracji za granic# do dnia terminu okresowego badania 
technicznego okre"lonego w ust. 5, lub 

b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez w'a"ciwy 
organ pa&stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa&stwa 
cz'onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym przedstawionym do rejestracji, zawarta jest 
informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie wa%no"ci 

- z wyj#tkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub 
wyposa%onego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdu z 
zamontowanym urz#dzeniem technicznym podlegaj#cym dozorowi technicznemu oraz pojazdu 
przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego. 
      5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza si$ corocznie, z zastrze%eniem ust. 6-10. 
      6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ci$%arowego o 
dopuszczalnej masie ca'kowitej nieprzekraczaj#cej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej 
masie ca'kowitej nieprzekraczaj#cej 3,5 t przeprowadza si$ przed up'ywem 3 lat od dnia pierwszej 
rejestracji, nast$pnie przed up'ywem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie pó(niej ni% 2 lata od dnia 
przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a nast$pnie przed up'ywem kolejnego roku od 
dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewo%#cego towary niebezpieczne, 
taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 
do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu 
zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu u%ywanego do nauki jazdy lub egzaminu 
pa&stwowego, które podlegaj# corocznym badaniom technicznym. 
      7. Okresowe badanie techniczne ci#gnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru 
przeprowadza si$ przed up'ywem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a nast$pnie przed up'ywem 
ka%dych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 
      8. Przepisy ust. 6 i 7 dotycz# równie% pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, zarejestrowanych po 
raz pierwszy za granic#. W tym przypadku za dzie& pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, 
przyjmuje si$ dzie& pierwszej rejestracji za granic#. 
      9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza si$ przed up'ywem roku od dnia 
pierwszej rejestracji i nast$pnie co 6 miesi$cy. 
      10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegaj# okresowym badaniom technicznym. W 
przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega 
on corocznym badaniom technicznym. 
      11. Niezale%nie od bada&, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu 
podlega pojazd: 
1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego: 

a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, %e zagra%a bezpiecze&stwu ruchu lub narusza 
wymagania ochrony "rodowiska, 

b) który uczestniczy' w wypadku drogowym, w którym zosta'y uszkodzone zasadnicze 
elementy no"ne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrze%eniem pkt 5, lub 
nosz#cy "lady uszkodze& albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie 
elementów no"nych konstrukcji pojazdu, mog#ce stwarza) zagro%enie dla 
bezpiecze&stwa ruchu drogowego; 

2) skierowany przez starost$ albo na wniosek posiadacza pojazdu: 
a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezb$dnych do jego rejestracji, 



b) je%eli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, %e uczestniczy' on w 
wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony "rodowiska; 

3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powoduj#cych zmian$ danych 
w dowodzie rejestracyjnym, z zastrze%eniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wy'#czeniem monta%u instalacji 
do zasilania gazem; 
4) który ma by) u%ywany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do 
przeprowadzania egzaminu pa&stwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposa%ony 
zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych; 
5) w którym zosta'a dokonana naprawa wynikaj#ca ze zdarzenia powoduj#cego odpowiedzialno") 
zak'adu ubezpiecze& z tytu'u zawartej umowy ubezpieczenia okre"lonego w grupach 3 i 10 dzia'u II 
za'#cznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia'alno"ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, 
poz. 66, z pó(n. zm.) w zakresie elementów uk'adu no"nego, hamulcowego lub kierowniczego 
maj#cych wp'yw na bezpiecze&stwo ruchu drogowego; 
6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono "lady uszkodze& lub naruszenie elementów 
no"nych konstrukcji pojazdu, mog#cych stwarza) zagro%enie dla bezpiecze&stwa ruchu drogowego; 
7) dla którego okre"lono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i us'ug, w 
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od 
osób prawnych; 
8) autobus, którego dopuszczalna pr$dko") na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, 
co do zgodno"ci z dodatkowymi warunkami technicznymi; 
9) dla którego okre"lono dodatkowe wymagania techniczne w mi$dzynarodowych porozumieniach 
dotycz#cych mi$dzynarodowego transportu drogowego. 
       12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urz#dzeniem technicznym podlegaj#cym 
dozorowi technicznemu mo%e by) przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez 
w'a"ciwy organ dozoru technicznego, stwierdzaj#cego sprawno") urz#dzenia technicznego. 
      13. W razie powstania trudno"ci w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne mo%e by) 
przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a. 
      14. Termin wa%no"ci badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, uznaje 
si$, o ile nie jest d'u%szy ni% termin wa%no"ci badania technicznego ustalany na podstawie ust. 5-10. 
      15. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia, zakres i sposób 
przeprowadzenia bada& technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, 
uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci zakres warunków technicznych pojazdów podlegaj#cych badaniu. 
      Art. 82. 1. Organ dokonuj#cy rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin 
badania technicznego pojazdu. 
      2. Je%eli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu 
rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu 
przez w'a"ciciela pojazdu op'aty ewidencyjnej. 
      Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt w'a"ciciela lub posiadacza pojazdu, 
w: 
1) podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie ca'kowitej 
nieprzekraczaj#cej 3,5 t, z zastrze%eniem lit. c, 

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

c) bada& technicznych przyczep przeznaczonych do '#czenia z pojazdami okre"lonymi w lit. 
a, o ile stacja spe'nia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie d'ugo"ci stanowiska kontrolnego; 

2) okr$gowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 
a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, 
b) dodatkowych bada& technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a; 

      1a. Badanie techniczne w zakresie bada& co do zgodno"ci z warunkami technicznymi autobusu, 
którego dopuszczalna pr$dko") na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu 
przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", 
pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powoduj#cych zmian$ 
danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego okre"lono wymagania techniczne w 
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us'ug, ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych, a tak%e dla którego okre"lono dodatkowe wymagania w 
mi$dzynarodowych porozumieniach dotycz#cych mi$dzynarodowego transportu drogowego jest 
przeprowadzane wy'#cznie w okr$gowej stacji kontroli pojazdów. 



      2. Dzia'alno") gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest dzia'alno"ci# 
regulowan# w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia'alno"ci 
gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsi$biorców prowadz#cych stacj$ kontroli 
pojazdów. 
      3. Stacj$ kontroli pojazdów mo%e prowadzi) przedsi$biorca, który: 
1) posiada siedzib$ lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) nie jest przedsi$biorc#, w stosunku do którego otwarto likwidacj$ lub og'oszono upad'o");  
3) nie by' prawomocnie skazany za przest$pstwo pope'nione w celu osi#gni$cia korzy"ci maj#tkowej 
lub przest$pstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub cz'onków organów osoby 
prawnej;  
4) posiada wyposa%enie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantuj#ce wykonywanie 
odpowiedniego zakresu bada& technicznych pojazdów zgodnie ze szczegó'owymi warunkami 
przeprowadzania tych bada&;  
5) posiada po"wiadczenie zgodno"ci wyposa%enia i warunków lokalowych z wymaganiami 
odpowiednio do zakresu przeprowadzanych bada& wpisanego do rejestru przedsi$biorców 
prowadz#cych stacj$ kontroli pojazdów;  
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.  
      4. Po"wiadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za op'at#, w drodze decyzji, Dyrektor 
Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. 
Po"wiadczenie zachowuje wa%no") do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zosta'o wydane, 
nie d'u%ej ni% przez 5 lat od daty jego wydania. 
      Art. 83a. 1. Organem w'a"ciwym do prowadzenia rejestru przedsi$biorców prowadz#cych stacj$ 
kontroli pojazdów jest starosta w'a"ciwy ze wzgl$du na miejsce wykonywania dzia'alno"ci obj$tej 
wpisem. 
      2. W przypadku gdy przedsi$biorca wykonuje dzia'alno") gospodarcz#, o której mowa w art. 83 
ust. 2, w jednostkach organizacyjnych po'o%onych na obszarze ró%nych powiatów, jest on obowi#zany 
uzyska) wpis w odr$bnych w'a"ciwych rejestrach na ka%d# z tych jednostek. 
      3. Wpis do rejestru przedsi$biorców prowadz#cych stacj$ kontroli pojazdów jest dokonywany na 
wniosek przedsi$biorcy zawieraj#cy nast$puj#ce dane: 
1) firm$ przedsi$biorcy;  
2) numer w rejestrze przedsi$biorców albo ewidencji dzia'alno"ci gospodarczej oraz numer 
identyfikacji podatkowej (NIP); 
3) adres zamieszkania albo siedziby przedsi$biorcy;  
4) adres stacji kontroli pojazdów przedsi$biorcy;  
5) zakres bada&;  
6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnie&.  
      4. Wraz z wnioskiem przedsi$biorca sk'ada o"wiadczenie nast$puj#cej tre"ci: 

"O"wiadczam, %e: 
a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsi$biorców prowadz#cych stacj$ 

kontroli pojazdów s# kompletne i zgodne z prawd#;  
b) znane mi s# i spe'niam warunki wykonywania dzia'alno"ci gospodarczej w zakresie 

prowadzenia stacji kontroli pojazdów, okre"lone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym.".  

      5. O"wiadczenie powinno równie% zawiera): 
1) firm$ przedsi$biorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzib$ i adres;  
2) oznaczenie miejsca i dat$ z'o%enia o"wiadczenia;  
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi$biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska 
oraz pe'nionej funkcji.  
      6. W rejestrze przedsi$biorców prowadz#cych stacj$ kontroli pojazdów umieszcza si$ dane 
przedsi$biorcy, o których mowa w ust. 3, z wyj#tkiem adresu zamieszkania, je%eli jest on inny ni% 
adres siedziby. 
      7. Starosta mo%e wyrazi) zgod$ na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez 
stacj$ kontroli pojazdów. 
      Art. 83b. 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. 
      2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta: 
1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrol$ stacji kontroli pojazdów w zakresie:  

a) zgodno"ci stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,  
b) prawid'owo"ci wykonywania bada& technicznych pojazdów,  
c) prawid'owo"ci prowadzenia wymaganej dokumentacji;  



2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usuni$cia narusze& warunków wykonywania 
dzia'alno"ci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;  
3) wydaje decyzj$ o zakazie prowadzenia przez przedsi$biorc$ stacji kontroli pojazdów, skre"laj#c 
przedsi$biorc$ z rejestru dzia'alno"ci regulowanej, je%eli przedsi$biorca:  

a) z'o%y' o"wiadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,  
b) nie usun#' narusze& warunków wykonywania dzia'alno"ci gospodarczej w zakresie 

prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starost$ terminie,  
c) ra%#co naruszy' warunki wykonywania dzia'alno"ci gospodarczej w zakresie prowadzenia 

stacji kontroli pojazdów. 
     3. Starosta mo%e powierzy), w drodze porozumienia, czynno"ci kontrolne Dyrektorowi 
Transportowego Dozoru Technicznego. 
     4. (uchylony). 
     Art. 83c. Do kontroli dzia'alno"ci gospodarczej przedsi$biorcy stosuje si$ przepisy rozdzia'u 5 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia'alno"ci gospodarczej. 
     Art. 84. 1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów 
uprawniony diagnosta. 
      2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania bada& technicznych, je%eli osoba ubiegaj#ca si$ 
o jego wydanie posiada wymagane wykszta'cenie techniczne i praktyk$, odby'a wymagane szkolenie 
oraz zda'a z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny. 
      2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za op'at# komisja powo'ana przez Dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego. 
      3. Starosta cofa diagno"cie uprawnienie do wykonywania bada& technicznych, je%eli w wyniku 
przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6, stwierdzono: 
1) przeprowadzenie przez diagnost$ badania technicznego niezgodnie z okre"lonym zakresem i 
sposobem wykonania;  
2) wydanie przez diagnost$ za"wiadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu 
niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.  
      4. W przypadku cofni$cia diagno"cie uprawnienia do wykonywania bada& technicznych, ponowne 
uprawnienie nie mo%e by) wydane wcze"niej ni% po up'ywie 5 lat od dnia, w którym decyzja o 
cofni$ciu sta'a si$ ostateczna. 
      Art. 84a. 1. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) szczegó'owe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów przeprowadzaj#cych badania 
techniczne w okre"lonym zakresie;  
1a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsi$biorców prowadz#cych stacj$ kontroli pojazdów oraz 
wzór za"wiadczenia potwierdzaj#cego wpis przedsi$biorcy do tego rejestru;  
2) szczegó'owe wymagania w stosunku do diagnostów, program szkolenia diagnostów, zasady 
przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 84 ust. 2, i wysoko") op'aty za egzamin oraz wzory 
dokumentów zwi#zanych z uzyskaniem uprawnie& do wykonywania bada& technicznych;  
3) wysoko") op'at za:  

a) wydanie po"wiadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5,  
b) przeprowadzenie bada& technicznych.  

      2. Wydaj#c rozporz#dzenie, o którym mowa w ust. 1, minister w'a"ciwy do spraw transportu 
uwzgl$dni w szczególno"ci warunki techniczne pojazdów podlegaj#cych badaniu, konieczno") 
zapewnienia odpowiednich kwalifikacji diagnostów wykonuj#cych badanie oraz koszty wykonywania 
bada&. 
      Art. 85. 1. Tramwaj i trolejbus podlegaj# odr$bnym badaniom technicznym. 
      2. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia, zakres, warunki, 
terminy i sposób przeprowadzania bada& technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostki 
wykonuj#ce te badania, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci: 
1) warunki techniczne pojazdów podlegaj#cych badaniu;  
2) proces zu%ywania podstawowych cz$"ci i elementów wyposa%enia tych pojazdów maj#cych 
bezpo"redni wp'yw na bezpiecze&stwo ruchu;  
3) odpowiednie wyposa%enie jednostek wykonuj#cych te badania.  
       Art. 86. 1. Do pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpiecze&stwa 
Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S'u%by Kontrwywiadu Wojskowego, S'u%by Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rz#du, Stra%y Granicznej i S'u%by Celnej, 
których dotycz# warunki i tryb rejestracji okre"lone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1, a tak%e 
do pojazdów Pa&stwowej Stra%y Po%arnej, maj# zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wy'#czeniem 
wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b. 
      2. Badania techniczne pojazdów s'u%b, o których mowa w ust. 1, s# przeprowadzane: 



1) przez upowa%nione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów prowadzone przez s'u%by, o 
których mowa w ust. 1; 
2) w stacjach kontroli pojazdów prowadz#cych dzia'alno"), o której mowa w art. 83 ust. 2. 
       3. Upowa%nione do przeprowadzania bada& technicznych komórki organizacyjne lub stacje 
kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadaj# uprawnienia stacji kontroli pojazdów wy'#cznie w 
odniesieniu do pojazdów s'u%b, o których mowa w ust. 1. 
       4. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych, minister w'a"ciwy do spraw finansów publicznych 
oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw transportu oraz po 
zasi$gni$ciu opinii Szefa Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa 
Biura Ochrony Rz#du i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a tak%e Szefa S'u%by 
Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa S'u%by Wywiadu Wojskowego, uwzgl$dniaj#c specyfik$ 
wynikaj#c# z przeznaczenia pojazdów s'u%b, o których mowa w ust. 1, okre"l#, w drodze 
rozporz#dzenia: 
1) jednostki organizacyjne sprawuj#ce nadzór nad komórkami organizacyjnymi i stacjami kontroli 
pojazdów przeprowadzaj#cymi badania techniczne pojazdów oraz wydaj#ce upowa%nienia do 
przeprowadzania bada& technicznych, wzory dokumentów zwi#zanych z uzyskaniem upowa%nie& do 
wykonywania bada& oraz wzór upowa%nienia do ich przeprowadzania; 
2) wymagania w stosunku do komórek organizacyjnych i stacji kontroli pojazdów upowa%nionych do 
przeprowadzania bada& technicznych pojazdów; 
3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów; 
4) warunki i terminy przeprowadzania bada& technicznych pojazdów; 
5) okoliczno"ci dopuszczaj#ce przeprowadzanie bada& technicznych pojazdów, w stacjach kontroli 
pojazdów prowadz#cych dzia'alno"), o której mowa w art. 83 ust. 2, nieposiadaj#cych upowa%nienia 
do bada& technicznych pojazdów s'u%b; 
6) zasady i warunki wspó'pracy przy wykonywaniu bada& technicznych pojazdów innej s'u%by ni% 
w'a"ciwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzaj#cej badanie. 
      Art. 86a. Prawa i obowi#zki producenta i importera, o których mowa w art. 68-70, dotycz# równie% 
podmiotu wprowadzaj#cego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
wewn#trzwspólnotowego nabycia nowy pojazd samochodowy, ci#gnik rolniczy, motorower, tramwaj 
lub przyczep$ oraz przedmioty ich wyposa%enia lub cz$"ci. 

 
DZIA! IV. Bezpiecze"stwo ruchu drogowego  

 
Rozdzia' 1. Uprawnienia do kierowania 

 
      Art. 87-100. (uchylone) 

 
Rozdzia' 1a. Centralna ewidencja kierowców 

 
       Art. 100a. 1. Tworzy si$ centraln# ewidencj$ kierowców, zwan# dalej "ewidencj#". 
      2. W ewidencji gromadzi si$ dane o osobach posiadaj#cych lub którym cofni$to uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami". 
      3. W ewidencji gromadzi si$ tak%e dane o osobach nieposiadaj#cych uprawnie&, w stosunku do 
których orzeczono "rodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. 
      4. Ewidencj$ prowadzi minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w systemie teleinformatycznym. 
W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji. 
      Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi si$ dane o osobach ni# obj$tych: 
1) imi$ i nazwisko;  
1a) dat$ i miejsce urodzenia;  
2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno"ci (PESEL);  
3) adres zamieszkania;  
4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;  
5) dat$ uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofni$cia - tak%e dat$ ponownego 
uzyskania uprawnienia;  
6) dat$ wa%no"ci uprawnienia;  
7) numer dokumentu stwierdzaj#cego uprawnienie;  
8) ograniczenia dotycz#ce uprawnienia;  
8a) spe'nianie wymaga& dotycz#cych uprawnie&; 
9) nazw$ organu, który wyda' dokument stwierdzaj#cy uprawnienie;  
10) dotycz#ce:  



a) zatrzymania dokumentu stwierdzaj#cego uprawnienie oraz jego zwrócenia,  
b) cofni$cia uprawnienia oraz jego przywrócenia,  
c) utraty dokumentu stwierdzaj#cego uprawnienie oraz jego odnalezienia,  
d) zastosowania "rodka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;  

11) zakres i numer za"wiadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie towarów 
niebezpiecznych, a tak%e okres, na jaki zosta'o ono wydane; 
12) zakres, numer i dat$ wydania "wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzaj#cego uzyskanie 
kwalifikacji wst$pnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o transporcie 
drogowym; 
13) zakres, numer i dat$ wydania "wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzaj#cego uko&czenie 
szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o 
transporcie drogowym; 
14) (uchylony). 
       2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuj# do ewidencji: 
1) wymienione w pkt 1-9 i 14 - organ w'a"ciwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzaj#cych 
uprawnienia do kierowania pojazdami, niezw'ocznie po wydaniu dokumentu stwierdzaj#cego 
uprawnienie; 
2) wymienione w pkt 10:  

a) w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: w'a"ciwa jednostka organizacyjna Policji, 
Inspekcji Transportu Drogowego lub *andarmerii Wojskowej, organ w'a"ciwy w sprawach 
wydawania dokumentów stwierdzaj#cych uprawnienia do kierowania pojazdami, 
prokurator, s#d, kolegium do spraw wykrocze! lub inny organ uprawniony do orzekania w 
sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezw'ocznie po dokonaniu tych 
czynno"ci,  

b) w lit. b - organ w'a"ciwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzaj#cych 
uprawnienia do kierowania pojazdami, niezw'ocznie po podj$ciu decyzji o dokonaniu tych 
czynno"ci,  

c) w lit. c - organ w'a"ciwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzaj#cych 
uprawnienia do kierowania pojazdami, niezw'ocznie po uzyskaniu informacji o wyst#pieniu 
tych zdarze&,  

d) w lit. d - s#d, kolegium do spraw wykrocze! lub inny organ uprawniony do orzekania w 
sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezw'ocznie po uprawomocnieniu si$ 
orzeczenia;  

3) wymienione w pkt 11 - odpowiednio marsza'ek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Si' 
Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych; 
4) wymienione w pkt 12 - wojewoda lub dyrektor Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej; 
5) wymienione w pkt 13 - kierownik o"rodka szkolenia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 
wrze"nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
      3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegaj# usuni$ciu z tej 
ewidencji, je%eli skazanie, na podstawie którego orzeczono "rodek karny w postaci zakazu 
prowadzenia pojazdów, uleg'o zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro 
Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. 
      4. Administrator danych przetwarzaj#cy dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z 
obowi#zku informacyjnego okre"lonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4. 
      Art. 100c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udost$pnia si$, o ile s# one niezb$dne do realizacji 
ich ustawowych zada&, nast$puj#cym podmiotom: 
1) Policji;  
1a) Inspekcji Transportu Drogowego;  
2) *andarmerii Wojskowej;  
2a) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Si' Zbrojnych; 
3) Stra%y Granicznej;  
4) Agencji Bezpiecze&stwa Wewn$trznego oraz Agencji Wywiadu;  
4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 
5) S'u%bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S'u%bie Wywiadu Wojskowego; 
6) s#dom;  
7) prokuraturze;  
8) starostom;  
8a) stra%om gminnym (miejskim);  
9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;  



10) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których 
mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 wrze"nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 
214, z pó(n. zm.);  
11) wojskowym komendantom uzupe'nie&; 
12) podmiotowi wydaj#cemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie 
tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z pó(n. zm.);  
13) ministrowi w'a"ciwemu do spraw transportu w celu umo%liwienia organom i s'u%bom uprawnionym 
do korzystania z systemu Tachonet wymian$ danych z organami i uprawnionymi s'u%bami w innych 
pa&stwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego; 
      2. Dane zgromadzone w ewidencji udost$pnia si$ tak%e na wniosek osoby, której one dotycz#. 
      2a. Ka%dy mo%e uzyska), nieodp'atnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodno"ci danych 
zawartych w dokumencie stwierdzaj#cym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi 
zgromadzonymi w ewidencji, za po"rednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji dzia'alno"ci podmiotów realizuj#cych zadania publiczne. 
      2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegaj# dane okre"lone w art. 
100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje si$ odpowiednio. 
      3. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych mo%e udost$pni), w formie za"wiadczenia, dane 
zgromadzone w ewidencji innym podmiotom ni% wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, 
osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadaj#cym osobowo"ci prawnej, je%eli 
wyka%# swój uzasadniony interes. 
      4. Dane zgromadzone w ewidencji udost$pnia si$, z zastrze%eniem ust. 5, na pisemny, 
umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu. 
      4a. Dane zgromadzone w ewidencji mog# by) udost$pniane podmiotom zagranicznym w celu 
wype'nienia postanowie& ratyfikowanych przez Rzeczpospolit# Polsk# umów mi$dzynarodowych, a 
tak%e wykonania aktu prawa stanowionego przez organizacj$ mi$dzynarodow#, której Rzeczpospolita 
Polska jest cz'onkiem. Tryb i sposób udost$pniania danych okre"laj# ratyfikowane przez 
Rzeczpospolit# Polsk# umowy mi$dzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizacj$ 
mi$dzynarodow#, której Rzeczpospolita Polska jest cz'onkiem lub porozumienia zawarte pomi$dzy 
w'a"ciwymi ministrami pa&stw cz'onkowskich Unii Europejskiej. 
      5. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych mo%e wyrazi) zgod$, w drodze decyzji, na 
udost$pnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich 
jednostkom organizacyjnym, za pomoc# urz#dze& teletransmisji danych, bez konieczno"ci sk'adania 
pisemnego wniosku, je%eli spe'niaj# '#cznie nast$puj#ce warunki: 
1) posiadaj# urz#dzenia umo%liwiaj#ce odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie 
dane uzyska';  
2) posiadaj# zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemo%liwiaj#ce wykorzystanie danych 
niezgodnie z celem ich uzyskania;  
3) jest to uzasadnione specyfik# lub zakresem wykonywanych zada& albo prowadzonej dzia'alno"ci.  
      Art. 100d. 1. Udost$pnienie danych zgromadzonych w ewidencji nast$puje: 
1) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 2 i ust. 4a - nieodp'atnie; 
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odp'atnie.  
      2. (uchylony). 
      Art. 100e. 1. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do 
spraw administracji publicznej, ministrem w'a"ciwym do spraw transportu oraz ministrem w'a"ciwym 
do spraw finansów publicznych okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) sposób prowadzenia ewidencji;  
2) warunki i sposób wspó'dzia'ania podmiotów, które przekazuj# dane do ewidencji;  
3) rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mog# by) udost$pnione poszczególnym 
podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3;  
4) wysoko") op'at za udost$pnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich 
wnoszenia.  
      2. W rozporz#dzeniu nale%y uwzgl$dni) w szczególno"ci: 
1) organizacj$ systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;  
2) nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;  
3) zakres danych udost$pnianych poszczególnym podmiotom;  
4) zró%nicowan# wysoko") op'at w zale%no"ci od zakresu udost$pnianych danych.  

 
Rozdzia' 2. Szkolenie i egzaminowanie 

 
        Art. 101-113 (uchylone). 



       Art. 114. 1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega: 
1) osoba posiadaj#ca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzj# starosty:  

a) (uchylony),  
b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów 

otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1; 
2) (uchylony). 
      2. (uchylony). 
      3. (uchylony). 
      4. (uchylony). 
 
      Art. 115. (uchylony). 

 
Rozdzia' 2a. 

      Art. 115a-115e. (uchylone).  
 

Rozdzia' 2b. Doskonalenie umiej$tno#ci  
osób posiadaj!cych uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym 

 
      Art. 115f-115l. (uchylone).  
  

Rozdzia' 3. Wojewódzki o#rodek ruchu drogowego 
 

      Art. 116. 1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
transportu, wojewódzkie o"rodki ruchu drogowego na obszarze województwa. 
      2. O"rodek jest samorz#dow# wojewódzk# osob# prawn#. 
      3. Zarz#d województwa sprawuje nadzór nad o"rodkiem. 
      Art. 117. 1. Do zada& o"rodka nale%y: 
1) wspó'praca z wojewódzk# rad# bezpiecze&stwa ruchu drogowego; 
2) wspó'praca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem; 
3) organizowanie egzaminów pa&stwowych sprawdzaj#cych kwalifikacje osób ubiegaj#cych si$ o 
uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kieruj#cych pojazdami; 
4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych; 
5) prowadzenie 3-niowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów; 
6) prowadzenie kursów: 

a) doskonal#cych dla nauczycieli prowadz#cych zaj$cia szkolne dla uczniów ubiegaj#cych 
si$ o kart$ rowerow#, 

b) dokszta'caj#cych w zakresie bezpiecze&stwa ruchu drogowego, 
c) reedukacyjnych w zakresie bezpiecze&stwa ruchu drogowego, 
d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdzia'ania 

narkomanii; 
7) organizowanie zaj$) dla uczniów ubiegaj#cych si$ o kart$ rowerow#; 
8) przekazywanie marsza'kowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki 
zdawalno"ci dla poszczególnych o"rodków szkolenia i instruktorów; 
9) inna ni% wymieniona w pkt 4 - 8 dzia'alno") o"wiatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego. 
      2. O"rodek mo%e wykonywa) inne zadania z zakresu bezpiecze&stwa ruchu drogowego. 
      3. O"rodek mo%e wykonywa) dzia'alno") gospodarcz#, której wyniki b$d# przeznaczane na 
dzia'alno"), o której mowa w ust. 1 i 2. 
      Art. 118. 1. Dzia'alno"ci# o"rodka kieruje dyrektor. 
      2. Dyrektor jest powo'ywany i odwo'ywany przez zarz#d województwa. 
      3. Zarz#d województwa ustala wynagrodzenie dyrektora. 
      Art. 119. 1. O"rodek prowadzi samodzieln# gospodark$ finansow# na zasadach okre"lonych w 
niniejszej ustawie. 
      2. Przychodami o"rodka s#: 
1) wp'ywy z wykonywania zada&, o których mowa w art. 117 ust. 1; 
2) wp'ywy z wykonywania innych zada& z zakresu bezpiecze&stwa ruchu drogowego; 
3) wp'ywy z dzia'alno"ci, o której mowa w art. 117 ust. 3. 
      3. O"rodek ponosi koszty z tytu'u: 
1) bie%#cego utrzymania o"rodka; 
2) wykonywania zada&, o których mowa w art. 117 ust. 1; 
3) inwestycji zwi#zanych z dzia'alno"ci# o"rodka, o której mowa w art. 117; 



4) dzia'a& na rzecz poprawy bezpiecze&stwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w 
szczególno"ci na popularyzacj$ zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na 
które o"rodek przeznacza pozosta'e wolne "rodki, niewykorzystane z tytu'ów, o których mowa w pkt 1-
3. 
      4. (uchylony). 
      5. O"rodek mo%e zaci#ga) kredyty, za zgod# zarz#du województwa, na zasadach ogólnych. 
      6. Sk'adniki maj#tkowe nabyte w ramach pierwszego wyposa%enia o"rodka tworz# jego fundusz 
za'o%ycielski. 
      7. O"rodek prowadzi odr$bnie ewidencj$ przychodów i kosztów zwi#zanych z prowadzeniem 
szkolenia lub egzaminowaniem jako dzia'alno"ci# o"wiatow# i odr$bnie dla ka%dej innej dzia'alno"ci. 
      Art. 120. 1. Sejmik województwa nadaje o"rodkowi statut. 
      2. Statut o"rodka okre"la w szczególno"ci jego organizacj$ i warunki tworzenia oddzia'ów 
terenowych. 
      Art. 121. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw bud%etu, spraw instytucji finansowych oraz spraw 
finansów publicznych - szczegó'owe warunki gospodarki finansowej o"rodka oraz szczegó'owe 
warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;  
2) w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw pracy - warunki wynagradzania egzaminatorów.  

 
Rozdzia' 4. Sprawdzanie stanu zdrowia  

i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami 
 
       Art. 122-128. (uchylone). 
 

DZIA% V. Kontrola ruchu drogowego 
 

Rozdzia' 1. Uprawnienia Policji i innych organów 
 
       Art. 129. 1. Czuwanie nad bezpiecze&stwem i porz#dkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i 
jego kontrolowanie nale%# do zada& Policji. 
      2. Policjant, w zwi#zku z wykonywaniem czynno"ci okre"lonych w ust. 1, jest uprawniony do: 
1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wi#%#cych polece& co do sposobu korzystania z 
drogi lub u%ywania pojazdu;  
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w zwi#zku z kierowaniem pojazdem i jego u%ywaniem, 
za"wiadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj#cych 
pojazdami, a tak%e dokumentu potwierdzaj#cego zawarcie umowy obowi#zkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialno"ci cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu op'acenia sk'adki za to ubezpieczenie; 
2a) %#dania okazania dokumentu potwierdzaj#cego prawo do u%ywania pojazdu, o którym mowa w 
art. 71 ust. 5, je%eli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kieruj#cej; 
2b) sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego zezwolenia; 
3) %#dania poddania si$ przez kieruj#cego pojazdem lub przez inn# osob$, w stosunku do której 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, %e mog'a kierowa) pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawarto"ci 
w organizmie alkoholu lub "rodka dzia'aj#cego podobnie do alkoholu;  
4) sprawdzania stanu technicznego, wyposa%enia, 'adunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu 
znajduj#cego si$ na drodze;  
5) sprawdzania zapisów urz#dzenia rejestruj#cego samoczynnie pr$dko") jazdy, czas jazdy i czas 
postoju, obowi#zkowe przerwy i czas odpoczynku;  
6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzaj#cych uprawnienie 
do kierowania pojazdem lub jego u%ywania oraz karty kierowcy w przypadkach przewidzianych w art. 
14 ust. 4 lit. c rozporz#dzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urz#dze& 
rejestruj#cych stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. 
Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1) zmienionego rozporz#dzeniem Rady (WE) nr 2135/98 z dnia 24 
wrze"nia 1998 r. zmieniaj#cym rozporz#dzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urz#dze& 
rejestruj#cych stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektyw$ nr 88/599/EWG dotycz#c# 
stosowania rozporz#dze& Rady (EWG) nr 3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 
09.10.1998, str. 1);  
7) wydawania polece&:  

a) osobie, która spowodowa'a przeszkod$ utrudniaj#c# ruch drogowy lub zagra%aj#c# jego 
bezpiecze&stwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,  

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 



8) uniemo%liwienia:  
a) kierowania pojazdem osobie znajduj#cej si$ w stanie nietrze(wo"ci lub w stanie po u%yciu 

alkoholu albo "rodka dzia'aj#cego podobnie do alkoholu,  
b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, 'adunek, masa lub nacisk osi zagra%aj# 

bezpiecze&stwu lub porz#dkowi ruchu, powoduj# uszkodzenie drogi albo naruszaj# 
wymagania ochrony "rodowiska,  

c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju nieb$d#cym pa&stwem cz'onkowskim 
Unii Europejskiej, Konfederacj# Szwajcarsk# lub pa&stwem cz'onkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron# umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, je%eli kieruj#cy nim nie okaza' dokumentu potwierdzaj#cego zawarcie 
umowy obowi#zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno"ci cywilnej posiadacza pojazdu 
lub dowodu op'acenia sk'adki za to ubezpieczenie, 

d) kierowania pojazdem przez osob$ nieposiadaj#c# wymaganych dokumentów 
uprawniaj#cych do kierowania lub u%ywania pojazdu; 

9) u%ywania przyrz#dów kontrolno-pomiarowych, a w szczególno"ci do badania pojazdu, okre"lania 
jego masy, nacisku osi lub pr$dko"ci, stwierdzania naruszenia wymaga& ochrony "rodowiska oraz do 
stwierdzania stanu trze(wo"ci kieruj#cego;  
9a) u%ywania urz#dze& rejestruj#cych; 
10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-3;  
11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymaga& zwi#zanych z tym 
przewozem;  
12) u%ywania urz#dze& nag'a"niaj#cych, sygnalizacyjnych lub "wietlnych, s'u%#cych do wydawania 
wi#%#cych polece& uczestnikowi ruchu;  
13) wyst$powania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocen$ stanu zdrowia kieruj#cego 
pojazdem;  
13a) wyst$powania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby posiadaj#cej 
pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzaj#cy kwalifikacje, je%eli istniej# 
uzasadnione i powa%ne zastrze%enia co do kwalifikacji tej osoby; 
14) pilotowania pojazdów, z wy'#czeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych zgodnie z art. 64 
ust. 1 pkt 3. 
      3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje si$ do szefów i cudzoziemskiego personelu 
przedstawicielstw dyplomatycznych, urz$dów konsularnych i misji specjalnych pa&stw obcych oraz 
organizacji mi$dzynarodowych, korzystaj#cych z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub 
konsularnych na mocy ustaw, umów b#d( powszechnie uznanych zwyczajów mi$dzynarodowych lub 
na zasadzie wzajemno"ci, oraz do innych osób korzystaj#cych z tych przywilejów i immunitetów. 
      4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kieruj#cych pojazdami Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz w stosunku do %o'nierzy pe'ni#cych czynn# s'u%b$ wojskow# kieruj#cych innymi 
pojazdami, pilotowanie pojazdów, a tak%e kierowanie ruchem drogowym w zwi#zku z pilotowaniem 
pojazdów wojskowych nale%y do *andarmerii Wojskowej i wojskowych organów porz#dkowych. W tym 
zakresie *andarmerii Wojskowej i wojskowym organom porz#dkowym przys'uguj# uprawnienia 
policjantów okre"lone w ust. 2. 
      4a. Kontrol$ ruchu drogowego mog# przeprowadza) tak%e funkcjonariusze Stra%y Granicznej lub 
organów celnych, którym przys'uguj# uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 
130a ust. 4 pkt 1. 
      4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiaj# prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
pojazdu, je%eli: 
1) pojazd kierowany jest przez osob$ znajduj#c# si$ w stanie nietrze(wo"ci lub w stanie po u%yciu 
alkoholu albo "rodka dzia'aj#cego podobnie do alkoholu, je%eli nie ma mo%liwo"ci zabezpieczenia 
pojazdu w inny sposób; 
2) pojazd kierowany jest przez osob$ nieposiadaj#c# przy sobie wymaganych dokumentów 
uprawniaj#cych do kierowania pojazdem lub u%ywania pojazdu, dokumentu stwierdzaj#cego zawarcie 
umowy obowi#zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno"ci cywilnej posiadacza pojazdu lub 
stwierdzaj#cego op'acenie sk'adki tego ubezpieczenia; 
3) stan techniczny pojazdu zagra%a bezpiecze&stwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi 
przez pojazd albo narusza wymagania ochrony "rodowiska; 
4) kieruj#cy pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo wypisu z tego 
zezwolenia. 
      5. (uchylony). 
       Art. 129a. 1. Kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kieruj#cego pojazdem: 



1) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o transporcie 
drogowym, 
2) w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, %e kieruje pojazdem w stanie 
nietrze(wo"ci lub w stanie po u%yciu alkoholu albo "rodka dzia'aj#cego podobnie do alkoholu, 
3) który naruszy' przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy 
u%yciu: 

a) przyrz#dów kontrolno-pomiarowych, 
b) przeno"nych albo zainstalowanych w poje(dzie albo na statku powietrznym urz#dze& 

rejestruj#cych, 
4) który ra%#co naruszy' przepisy ruchu drogowego lub spowodowa' zagro%enie jego bezpiecze&stwa 
5) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych. 
- nale%y równie% do Inspekcji Transportu Drogowego. 
          2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 
inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przys'uguj# uprawnienia okre"lone w art. 129 ust. 1 i 2, 
w tym równie% wobec w'a"ciciela lub posiadacza pojazdu. 
           Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzy'y stra% gminn# 
(miejsk#) mo%e by) wykonywana przez stra%ników gminnych (miejskich). 

2. Stra%nicy gminni (miejscy) s# uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec: 
1) kieruj#cego pojazdem: 

a) niestosuj#cego si$ do zakazu ruchu w obu kierunkach, okre"lonego odpowiednim 
znakiem drogowym, 

b) naruszaj#cego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania 
czynu przy u%yciu urz#dzenia rejestruj#cego; 

2) uczestnika ruchu naruszaj#cego przepisy o: 
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprz$gowych oraz o 

je(dzie wierzchem lub p$dzeniu zwierz#t, 
c) ruchu pieszych. 
3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 

stra%nicy gminni (miejscy) s# upowa%nieni do: 
1) zatrzymania pojazdu lub jad#cego wierzchem, z wy'#czeniem pojazdów kierowanych przez osoby, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b; 
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w zwi#zku z kierowaniem pojazdem i jego u%ywaniem; 
3) u%ywania urz#dze& rejestruj#cych, z tym %e w przypadku u%ywania urz#dzenia zainstalowanego w 
poje(dzie w czasie pracy urz#dzenia pojazd nie mo%e znajdowa) si$ w ruchu; 
4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wi#%#cych polece&, co do sposobu korzystania z 
drogi lub u%ywania pojazdu; 
5) wydawania polece&: 

a) osobie, która spowodowa'a przeszkod$ utrudniaj#c# ruch drogowy lub zagra%aj#c# jego 
bezpiecze&stwu, 

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 
6) sprawdzenia wykonania obowi#zków okre"lonych w art. 78 ust. 2; 
7) %#dania od w'a"ciciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzy' pojazd do kierowania lub 
u%ywania w oznaczonym czasie. 
           4. Stra%nicy gminni (miejscy) mog# dokonywa) na drogach gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wy'#czeniem autostrad i dróg 
ekspresowych, czynno"ci z zakresu kontroli ruchu drogowego z u%yciem przeno"nych albo 
zainstalowanych w poje(dzie urz#dze& rejestruj#cych w oznakowanym miejscu i okre"lonym czasie, 
uzgodnionymi z w'a"ciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem 
Sto'ecznym Policji. 

Art. 129c. 1. Kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych mo%e by) 
wykonywana przez stra%ników le"nych lub funkcjonariuszy Stra%y Parku. 

2. Stra%nicy le"ni i funkcjonariusze Stra%y Parku s# uprawnieni do kontroli kieruj#cych 
pojazdami niestosuj#cych si$ do przepisów lub znaków drogowych obowi#zuj#cych na terenach lasów 
lub parków narodowych, dotycz#cych zakazu wjazdu, zatrzymywania si$ lub postoju pojazdów. 

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 
stra%nicy le"ni i funkcjonariusze Stra%y Parku s# upowa%nieni do: 
1) zatrzymania pojazdu; 
2) legitymowania uczestnika ruchu drogowego; 



3) wydawania polece&, co do sposobu zachowania si$ na drodze. 
Art. 129d. 1. Osoby dzia'aj#ce w imieniu zarz#dcy drogi mog# wykonywa), w obecno"ci 

funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, kontrol$ ruchu drogowego w 
stosunku do pojazdów: 
1) w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi; 
2) powoduj#cych uszkadzanie lub niszczenie drogi; 
3) zanieczyszczaj#cych lub za"miecaj#cych drog$. 

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 
osoby dzia'aj#ce w imieniu zarz#dcy drogi s# upowa%nione do: 
1) zatrzymania pojazdu; 
2) legitymowania uczestnika ruchu drogowego i wydawania mu polece&, co do sposobu korzystania z 
drogi lub pojazdu; 
3) sprawdzenia dokumentów wymaganych w zwi#zku z u%ywaniem pojazdu; 
4) sprawdzenia stanu technicznego, wyposa%enia, 'adunku, wymiarów oraz masy lub nacisku osi 
pojazdu znajduj#cego si$ na drodze; 
5) u%ywania przyrz#dów kontrolnych lub pomiarowych s'u%#cych w szczególno"ci do badania pojazdu, 
okre"lania jego wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania naruszenia wymaga& ochrony 
"rodowiska; 
6) uniemo%liwiania jazdy pojazdem przekraczaj#cym dopuszczaln# mas$ lub nacisk osi albo 
uszkadzaj#cym lub niszcz#cym drog$. 

3. W celu dokonania sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu osoby dzia'aj#ce w imieniu 
zarz#dcy drogi, maj#ce prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mog# kierowa) tym pojazdem. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje si$ do osób dzia'aj#cych w imieniu Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Art. 129e. 1. Kontrola ruchu drogowego wykonywana przez stra%ników gminnych (miejskich), 
stra%ników le"nych, funkcjonariuszy Stra%y Parku oraz pracowników zarz#dów dróg odbywa si$ na 
podstawie upowa%nienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydanego przez w'a"ciwego 
komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. 

2. Art. 129 ust. 3 stosuje si$ odpowiednio do kontroli ruchu drogowego wykonywanej przez 
osoby, o których mowa w ust. 1. 

Art. 129f. Stra%nicy stra%y gminnych (miejskich), stra%nicy le"ni oraz funkcjonariusze Stra%y 
Parku w zwi#zku z wykonywaniem czynno"ci z zakresu kontroli ruchu drogowego s# obowi#zani do 
czasu przybycia Policji uniemo%liwi) kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione 
podejrzenie, %e znajduje si$ ona w stanie nietrze(wo"ci lub w stanie po u%yciu alkoholu albo "rodka 
dzia'aj#cego podobnie do alkoholu. 
          Art. 129g. 1. Ujawnianie za pomoc# stacjonarnych urz#dze& rejestruj#cych zainstalowanych w 
pasie drogowym dróg publicznych nast$puj#cych narusze& przepisów ruchu drogowego: 

a) przekraczania dopuszczalnej pr$dko"ci, 
b) niestosowania si$ do sygna'ów "wietlnych 

- z zastrze%eniem art. 129b ust. 3 pkt 3, nale%y do Inspekcji Transportu Drogowego. 
      2. Wykonuj#c zadania, o których mowa w ust. 1, Inspekcja Transportu Drogowego: 
1) rejestruje obrazy narusze& przepisów ruchu drogowego i przetwarza do celów okre"lonych w 
niniejszej ustawie obraz pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego, oraz wizerunek 
kieruj#cego pojazdem, je%eli zosta' on zarejestrowany oraz dane obejmuj#ce: 

a) numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy, 
b) dat$, czas oraz okre"lenie miejsca pope'nienia naruszenia, 
c) rodzaj naruszenia, 
d) dane w'a"ciciela lub posiadacza pojazdu lub kieruj#cego pojazdem, 
e) numer identyfikacyjny urz#dzenia rejestruj#cego; 

2) w post$powaniach w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi czynno"ci 
wyja"niaj#ce, kieruje do s#du wnioski o ukaranie, oskar%a przed s#dem oraz wnosi "rodki odwo'awcze 
- w trybie i zakresie okre"lonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks post$powania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z pó(n. zm.); 
3) wnioskuje do zarz#dców dróg publicznych, z wy'#czeniem dróg zarz#dzanych przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o instalacj$ lub usuni$cie urz#dzenia rejestruj#cego albo 
obudowy na to urz#dzenie, z zastrze%eniem i% w sprawach dotycz#cych urz#dze& rejestruj#cych 
naruszenia przepisów ruchu drogowego o dopuszczalnej pr$dko"ci wniosek wymaga uprzedniego 
zasi$gni$cia opinii w'a"ciwego komendanta wojewódzkiego Policji; 
4) dokonuje zakupu i naprawy oraz wykonuje czynno"ci wynikaj#ce z bie%#cej eksploatacji i obs'ugi 
urz#dze& rejestruj#cych oraz obudów na te urz#dzenia, w tym czynno"ci obejmuj#ce import danych 



zarejestrowanych przez te urz#dzenia oraz monta% urz#dze& w zainstalowanych obudowach w 
przypadku urz#dze& zainstalowanych przez Inspekcj$ Transportu Drogowego lub zarz#dc$ drogi 
dzia'aj#cego na wniosek, o którym mowa w pkt 3, a tak%e w przypadku obudów urz#dze& 
rejestruj#cych nale%#cych do Policji. 
      3. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, wykonuje G'ówny Inspektor 
Transportu Drogowego przy pomocy G'ównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz jego 
delegatur terenowych. 
      4. Minister w'a"ciwy do spraw transportu okre"li, w drodze rozporz#dzenia, sposób, tryb oraz 
warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udost$pniania i usuwania przez G'ównego 
Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, uwzgl$dniaj#c dokumentacj$ i 
zakres czynno"ci niezb$dnych do przeprowadzenia post$powania w sprawach o wykroczenia, o 
których mowa w ust. 1, oraz konieczno") ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnion# 
ingerencj# i ujawnieniem. 
      5. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
wewn$trznych i Ministrem Sprawiedliwo"ci, uwzgl$dniaj#c zakres niezb$dnych danych oraz 
konieczno") zapewnienia jednolito"ci dokumentów, okre"li, w drodze rozporz#dzenia, wzory 
dokumentów stosowanych przez G'ównego Inspektora Transportu Drogowego w post$powaniu, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2. 
      Art. 129h. 1. W zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1, rejestracji podlegaj# w szczególno"ci: 
1) obraz naruszenia, w tym obraz pojazdu, którym kieruj#cy naruszy' przepisy ruchu drogowego, wraz 
z numerem rejestracyjnym pojazdu; 
2) data oraz czas pope'nienia naruszenia; 
3) numer identyfikacyjny urz#dzenia rejestruj#cego; 
- a w przypadku przekroczenia przez kieruj#cego pojazdem dopuszczalnej pr$dko"ci rejestrowane s# 
równie%: 
4) pr$dko"), z jak# porusza' si$ pojazd; 
5) pr$dko") dopuszczalna w miejscu i czasie pope'nienia naruszenia. 
      2. W szczególnie uzasadnionych bezpiecze&stwem ruchu drogowego przypadkach Inspekcja 
Transportu Drogowego mo%e ujawnia) naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie, o którym 
mowa w art. 129g ust. 1 lit. a, równie% za pomoc# urz#dze& rejestruj#cych, które ujawniaj# naruszenia 
przepisów ruchu drogowego na okre"lonym odcinku drogi. W takim przypadku urz#dzenia te rejestruj# 
w szczególno"ci: 
1) obraz pojazdu, którym kieruj#cy naruszy' przepisy ruchu drogowego, wraz z numerem 
rejestracyjnym pojazdu; 
2) dat$, czas oraz okre"lenie odcinka drogi, na którym pope'nione zosta'o naruszenie; 
3) "redni# pr$dko"), z jak# porusza' si$ pojazd na odcinku drogi, na którym pope'nione zosta'o 
naruszenie; 
4) pr$dko") dopuszczaln# na odcinku drogi, na którym pope'nione zosta'o naruszenie, w czasie jego 
pope'nienia; 
5) numer identyfikacyjny urz#dzenia rejestruj#cego. 
      3. G'ówny Inspektor Transportu Drogowego ustala wpisanego do dowodu rejestracyjnego 
w'a"ciciela lub posiadacza pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego, na 
podstawie danych i informacji: 
1) okre"lonych w ust. 1 i 2; 
2) z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców udost$pnianych za pomoc# 
systemu teleinformatycznego; 
3) uzyskanych w zwi#zku z prowadzonym post$powaniem, w szczególno"ci od polskich i 
zagranicznych organów rejestruj#cych pojazd. 
      4. G'ówny Inspektor Transportu Drogowego, przetwarzaj#c dane osobowe w zakresie, o którym 
mowa w ust. 3, jest zwolniony z obowi#zku informacyjnego okre"lonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o 
której mowa w art. 80b ust. 4. 
      5. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, maj#c na wzgl$dzie przyczyny i lokalizacj$ wypadków 
drogowych, przeciwdzia'anie tym wypadkom oraz wdra%anie kieruj#cych pojazdami do przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego, okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urz#dze& rejestruj#cych oraz 
obudów na te urz#dzenia, z uwzgl$dnieniem zasady, %e instalowana i u%ywana jest obudowa wraz z 
urz#dzeniem rejestruj#cym; 
2) sposób oznakowania stacjonarnych urz#dze& rejestruj#cych oraz obudów na te urz#dzenia, z 
uwzgl$dnieniem oddzia'ywania prewencyjnego poprzez zapewnienie odpowiedniej widoczno"ci; 



3) sposób dokonywania pomiarów przez urz#dzenia rejestruj#ce, z uwzgl$dnieniem progów pr$dko"ci 
dostosowanych do obowi#zuj#cego na drodze ograniczenia pr$dko"ci, oraz przetwarzania przez te 
urz#dzenia zarejestrowanych danych, a tak%e bior#c pod uwag$ mo%liwo") b'$du kierowcy do 10 
km/h w'#cznie w utrzymaniu dopuszczalnej pr$dko"ci; 
4) szczegó'owe warunki wykonywania przez stra%ników gminnych (miejskich) czynno"ci z zakresu 
kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4, w tym obowi#zku oznakowania miejsc 
prowadzenia kontroli. 
      Art. 129i. 1. Badanie w celu ustalenia zawarto"ci w organizmie alkoholu przeprowadza si$ przy 
u%yciu urz#dze& elektronicznych dokonuj#cych pomiaru st$%enia alkoholu w wydychanym powietrzu. 
      2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$, je%eli stan osoby podlegaj#cej badaniu uniemo%liwia jego 
przeprowadzenie urz#dzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania si$ takiemu badaniu. 
W takim przypadku ustalenie zawarto"ci w organizmie alkoholu nast$puje na podstawie badania krwi 
lub moczu. 
      3. Badanie w celu ustalenia zawarto"ci w organizmie alkoholu mo%e by) przeprowadzone równie% 
w razie braku zgody kieruj#cego, o czym nale%y go uprzedzi). 
      4. Warunki oraz sposób przeprowadzania bada&, o których mowa w ust. 1 i 2, okre"la ustawa z 
dnia 26 pa(dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze(wo"ci i przeciwdzia'aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2007 r. Nr 70, poz. 473, z pó(n. zm.).  
      Art. 129j. 1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecno"ci "rodka dzia'aj#cego podobnie do 
alkoholu przeprowadza si$ przy u%yciu metod niewymagaj#cych badania laboratoryjnego. 
      2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$, je%eli stan osoby podlegaj#cej badaniu uniemo%liwia jego 
przeprowadzenie metod# niewymagaj#c# badania laboratoryjnego albo osoba ta odmawia poddania 
si$ takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie w organizmie obecno"ci "rodka dzia'aj#cego 
podobnie do alkoholu nast$puje na podstawie badania krwi lub moczu. 
      3. Dopuszcza si$ badanie krwi lub moczu jako nast$pstwo badania przeprowadzonego metod#, o 
której mowa w ust. 1, albo je%eli nie ma mo%liwo"ci wykorzystania tej metody.  
      4. Badanie w celu ustalenia obecno"ci w organizmie "rodka dzia'aj#cego podobnie do alkoholu, w 
sposób okre"lony w ust. 2 i 3, mo%e by) przeprowadzone równie% w razie braku zgody osoby 
podlegaj#cej badaniu, o czym nale%y j# uprzedzi). 
      5. Minister w'a"ciwy do spraw zdrowia, uwzgl$dniaj#c skutki oddzia'ywania na organizm kierowcy 
"rodków dzia'aj#cych podobnie do alkoholu, okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) wykaz tych "rodków; 
2) warunki i sposób przeprowadzania bada& na ich obecno") w organizmie. 

Art. 129k. 1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, 
kieruj#cy pojazdem jest poddawany badaniu na zawarto") w organizmie alkoholu lub "rodka 
dzia'aj#cego podobnie do alkoholu. 
      2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, mo%na podda) tak%e inn# osob$, je%eli zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, %e mog'a kierowa) pojazdem uczestnicz#cym w wypadku drogowym, w 
którym jest zabity lub ranny. 
      3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, maj# prawo %#da) od organu kontroli ruchu drogowego 
przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawarto"ci w organizmie alkoholu lub 
"rodka dzia'aj#cego podobnie do alkoholu. 
      Art. 130. 1. Policja prowadzi ewidencj$ kierowców naruszaj#cych przepisy ruchu drogowego. 
Okre"lonemu naruszeniu przypisuje si$ odpowiedni# liczb$ punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje si$ 
do tej ewidencji. 
      1a. W ewidencji policja wpisuje tak%e naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie 
przypisano warto"ci punktowej. 
      2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa si$ po up'ywie 
1 roku od dnia naruszenia, chyba %e przed up'ywem tego okresu kierowca dopu"ci' si$ narusze&, za 
które na podstawie prawomocnych rozstrzygni$) przypisana liczba punktów przekroczy'aby 24 punkty 
lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 - 20 punktów. 
      3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, mo%e na w'asny koszt uczestniczy) w 
szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu 
drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. 
      3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje si$ do osób posiadaj#cych pozwolenie do kierowania tramwajem. 
      4. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
transportu oraz Ministrem Sprawiedliwo"ci, maj#c na uwadze dyscyplinowanie i wdra%anie kieruj#cych 
pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu 
przepisów ruchu drogowego, okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) sposób punktowania i liczb$ punktów odpowiadaj#cych naruszeniu przepisów ruchu drogowego;  



2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb wyst$powania z 
wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;  
3) program szkolenia i jednostki upowa%nione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3;  
4) liczb$ punktów odejmowanych z tytu'u odbytego szkolenia;  
5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.  
     Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt w'a"ciciela w przypadku: 
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób 
zagra%a bezpiecze&stwu;  
2) nieokazania przez kieruj#cego dokumentu potwierdzaj#cego zawarcie umowy obowi#zkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialno"ci cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu op'acenia sk'adki za to 
ubezpieczenie, je%eli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. 
c; 
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy ca'kowitej lub nacisku osi okre"lonych w przepisach 
ruchu drogowego, chyba %e istnieje mo%liwo") skierowania pojazdu na poblisk# drog$, na której 
dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kart# parkingow#, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu 
osoby niepe'nosprawnej o obni%onej sprawno"ci ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2; 
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowi#zywania znaku wskazuj#cego, %e zaparkowany pojazd 
zostanie usuni$ty na koszt w'a"ciciela. 
      1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonuj#cego przejazd drogowy w przypadku, o którym 
mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2. 
      2. Pojazd mo%e by) usuni$ty z drogi na koszt w'a"ciciela, je%eli nie ma mo%liwo"ci zabezpieczenia 
go w inny sposób, w przypadku gdy: 
1) kierowa'a nim osoba:  

a) znajduj#ca si$ w stanie nietrze(wo"ci lub w stanie po u%yciu alkoholu albo "rodka 
dzia'aj#cego podobnie do alkoholu,  

b) nieposiadaj#ca przy sobie dokumentów uprawniaj#cych do kierowania lub u%ywania 
pojazdu; 

2) jego stan techniczny zagra%a bezpiecze&stwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo 
narusza wymagania ochrony "rodowiska.  
      2a. Od usuni$cia pojazdu odst$puje si$, je%eli przed wydaniem dyspozycji usuni$cia pojazdu lub w 
trakcie usuwania pojazdu ustan# przyczyny jego usuni$cia. Je%eli wydanie dyspozycji usuni$cia 
pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowa'o powstanie kosztów, do ich pokrycia 
jest obowi#zany w'a"ciciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje si$ odpowiednio. 
      3. Pojazd mo%e by) przemieszczony lub usuni$ty z drogi, je%eli utrudnia prowadzenie akcji 
ratowniczej. 
       4. Dyspozycj$ przemieszczenia lub usuni$cia pojazdu z drogi wydaje: 
1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;  
2) stra%nik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, 
3) osoba dowodz#ca akcj# ratownicz# - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.  
       5. (utraci' moc). 
       5a. (uchylony). 
       5b.(uchylony). 
       5c. Pojazd usuni$ty z drogi, w przypadkach okre"lonych w ust. 1-2, umieszcza si$ na 
wyznaczonym przez starost$ parkingu strze%onym do czasu uiszczenia op'aty za jego usuni$cie i 
parkowanie. 
        5d. (uchylony). 
        5e. (uchylony). 
        5f.Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strze%onego dla pojazdów usuni$tych w 
przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, nale%y do zada& w'asnych powiatu. Starosta realizuje te 
zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie 
z przepisami o zamówieniach publicznych. 
        6. Rada powiatu, bior#c pod uwag$ konieczno") sprawnej realizacji zada&, o których mowa w 
ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala 
corocznie, w drodze uchwa'y, wysoko") op'at, o których mowa w ust. 5c, oraz wysoko") kosztów, o 
których mowa w ust. 2a. Wysoko") kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie mo%e by) wy%sza ni% 
maksymalna kwota op'at za usuni$cie pojazdu, o których mowa w ust. 6a. 
        6a. Ustala si$ maksymaln# wysoko") stawek kwotowych op'at, o których mowa w ust. 5c: 

a) rower lub motorower - za usuni$cie - 100 z'; za ka%d# dob$ przechowywania - 15 z', 
b) motocykl - za usuni$cie - 200 z'; za ka%d# dob$ przechowywania - 22 z', 



c) pojazd o dopuszczalnej masie ca'kowitej do 3,5 t - za usuni$cie - 440 z'; za ka%d# dob$ 
przechowywania - 33 z', 

d) pojazd o dopuszczalnej masie ca'kowitej powy%ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni$cie - 550 z'; za 
ka%d# dob$ przechowywania - 45 z', 

e) pojazd o dopuszczalnej masie ca'kowitej powy%ej 7,5 t do 16 t - za usuni$cie - 780 z'; za 
ka%d# dob$ przechowywania - 65 z', 

f) pojazd o dopuszczalnej masie ca'kowitej powy%ej 16 t - za usuni$cie – 1150 z'; za ka%d# 
dob$ przechowywania - 120 z', 

g) pojazd przewo%#cy materia'y niebezpieczne - za usuni$cie – 1400 z'; za ka%d# dob$ 
przechowywania - 180 z'. 

       6b. Maksymalne stawki op'at okre"lone w ust. 6a, obowi#zuj#ce w danym roku kalendarzowym 
ulegaj# corocznie zmianie na nast$pny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadaj#cym wska(nikowi cen 
towarów i us'ug konsumpcyjnych w okresie pierwszego pó'rocza roku, w którym stawki ulegaj# 
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
       6c. Na ka%dy rok kalendarzowy minister w'a"ciwy do spraw finansów publicznych og'asza, w 
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 
maksymalne stawki op'at, o których mowa w ust. 6a, z uwzgl$dnieniem zasady okre"lonej w ust. 6b, 
zaokr#glaj#c je w gór$ do pe'nych z'otych. 
       6d. Wska(nik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala si$ na podstawie komunikatu Prezesa 
G'ównego Urz$du Statystycznego og'oszonego w Dzienniku Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego og'oszenia. 
       6e. Op'aty, o których mowa w ust. 6, stanowi# dochód w'asny powiatu. 
       7. Wydanie pojazdu nast$puje po okazaniu dowodu uiszczenia op'aty, o której mowa w ust. 5c, a 
w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, równie% dowodu uiszczenia kaucji. 
      8. Pojazd mo%e by) unieruchomiony przez zastosowanie urz#dzenia do blokowania kó' w 
przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniaj#cego ruchu lub 
niezagra%aj#cego bezpiecze&stwu. 
      9. Pojazd unieruchamia Policja lub stra% gminna (miejska). 
      10. Starosta w stosunku do pojazdu usuni$tego z drogi, w przypadkach okre"lonych w ust. 1 lub 2, 
wyst$puje do s#du z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, je%eli prawid'owo 
powiadomiony w'a"ciciel lub osoba uprawniona nie odebra'a pojazdu w terminie 3 miesi$cy od dnia 
jego usuni$cia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu. 
      10a. Starosta wyst$puje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcze"niej ni% przed up'ywem 
30 dni od dnia powiadomienia. 
      10b. Je%eli pojazd usuni$ty w przypadkach okre"lonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany w 
%adnym z pa&stw cz'onkowskich Unii Europejskiej, przekazuje si$ go w'a"ciwemu miejscowo 
naczelnikowi urz$du celnego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego. 
      10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje si$, gdy okoliczno"ci wskazuj#, %e nieodebranie pojazdu 
nast#pi'o z przyczyn niezale%nych od w'a"ciciela lub osoby uprawnionej. 
      10d. Przepis ust. 10 stosuje si$ odpowiednio, gdy w terminie 4 miesi$cy od dnia usuni$cia pojazdu 
nie zosta' ustalony jego w'a"ciciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo %e w jej poszukiwaniu 
do'o%ono nale%ytej staranno"ci. 
      10e. W sprawach o przepadek pojazdu s#d stwierdza, czy zosta'y spe'nione wszystkie przes'anki 
niezb$dne do orzeczenia przepadku, w szczególno"ci, czy usuni$cie pojazdu by'o zasadne i czy w 
poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, do'o%ono nale%ytej staranno"ci oraz czy orzeczenie 
przepadku nie b$dzie sprzeczne z zasadami wspó'%ycia spo'ecznego. 
      10f. Do wykonania orzeczenia s#du o przepadku pojazdu jest obowi#zany starosta. Wykonanie 
orzeczenia nast$puje w trybie i na zasadach okre"lonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
post$powaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzgl$dnieniem przepisów niniejszej ustawy. 
      10g.) Jednostka prowadz#ca parking strze%ony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w 
terminie okre"lonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie w'a"ciwego miejscowo starost$ oraz podmiot, 
który wyda' dyspozycj$ usuni$cia pojazdu nie pó(niej ni% trzeciego dnia od dnia up'ywu tego terminu. 
      10h. Koszty zwi#zane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzeda%# lub 
zniszczeniem pojazdu powsta'e od momentu wydania dyspozycji jego usuni$cia do zako&czenia 
post$powania ponosi osoba b$d#ca w'a"cicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usuni$cia 
pojazdu, z zastrze%eniem ust. 10d i 10i. Decyzj$ o zap'acie tych kosztów wydaje starosta. 
      10i. Je%eli w chwili usuni$cia pojazd znajdowa' si$ we w'adaniu osoby dysponuj#cej nim na 
podstawie innego ni% w'asno") tytu'u prawnego, osoba ta jest zobowi#zana solidarnie do pokrycia 
kosztów, o których mowa w ust. 10h. 



      10j. Termin p'atno"ci nale%no"ci ustalonych decyzj#, o której mowa w ust. 10h wynosi 30 dni od 
dnia, w którym decyzja ta sta'a si$ ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza si$ od dnia nast$puj#cego 
po up'ywie terminu p'atno"ci. Nale%no"ci te wraz z odsetkami podlegaj# egzekucji w trybie i na 
zasadach okre"lonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post$powaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
      10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje si$, je%eli od uprawomocnienia si$ orzeczenia 
s#du o przepadku pojazdu up'yn$'o 5 lat. 
      10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna si$, a wszcz$t# umarza, je%eli od dnia 
dor$czenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, up'yn$'o 5 lat. 
      11. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych, kieruj#c si$ zasad# zagwarantowania ochrony 
prawa w'asno"ci oraz potrzeb# zapewnienia porz#dku na drogach publicznych i bezpiecze&stwa 
ruchu drogowego, okre"li, w drodze rozporz#dzenia: 
1) tryb oraz warunki wspó'dzia'ania z Policj# i innymi podmiotami uprawnionymi do podejmowania decyzji o 
usuni$ciu pojazdu jednostek usuwaj#cych pojazdy lub prowadz#cych strze%one parkingi; 
2) tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu;  
3) (utraci' moc).  

Art. 130b. 1. Z ka%dego wypadku drogowego, w którym jest zabity, maj#cego miejsce w 
transeuropejskiej sieci drogowej, o której mowa w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, Policja jest obowi#zana sporz#dzi) sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) mo%liwie dok'adne okre"lenie miejsca wypadku; 
2) zdj$cia lub schemat miejsca wypadku; 
3) dat$ i godzin$ wypadku; 
4) szczegó'owy opis miejsca i okoliczno"ci wypadku: rodzaj terenu, rodzaj drogi, rodzaj skrzy%owania, 
w tym informacje dotycz#ce sygnalizacji, liczby pasów ruchu, oznakowania poziomego drogi, 
o"wietlenia, warunków pogodowych, ograniczenia pr$dko"ci, przeszkód na poboczu drogi; 
5) informacj$ o skutkach wypadku: liczb$ zabitych i rannych w wypadku; 
6) charakterystyk$ uczestników wypadku: wiek, p'e), obywatelstwo, poziom alkoholu lub "rodka 
odurzaj#cego w organizmie, stosowanie lub niestosowanie wyposa%enia ochronnego; 
7) dane dotycz#ce pojazdów uczestnicz#cych w wypadku: rodzaj, wiek, wyposa%enie ochronne oraz 
dat$ ostatniego badania technicznego; 
8) informacje dotycz#ce rodzaju i przebiegu wypadku, z uwzgl$dnieniem manewrów pojazdu i 
kieruj#cego; 
9) o ile jest to mo%liwe informacje dotycz#ce czasu przybycia s'u%b ratowniczych oraz przyj$cia 
zg'oszenia. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Policja przekazuje do Sekretariatu Krajowej Rady, 
o którym mowa w art. 140f, w terminie do 31 marca ka%dego roku, za rok poprzedni. 
      Art. 131. 1. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do 
spraw transportu, uwzgl$dniaj#c potrzeb$ zapewnienia bezpiecze&stwa i porz#dku podczas 
wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz sprawnego jej przebiegu, okre"li, w drodze 
rozporz#dzenia: 
1) organizacj$, szczegó'owe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego; 
2) wymagany sposób zachowania si$ kontrolowanego uczestnika ruchu; 
3) szczegó'owe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez osoby, o których mowa w art. 
129e; 
4) szczegó'owe warunki udzielania upowa%nie& do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz wzór 
upowa%nienia. 
      2. Minister Obrony Narodowej, uwzgl$dniaj#c potrzeb$ zapewnienia bezpiecze&stwa i porz#dku w 
czasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wykonywanie czynno"ci w tym zakresie, w 
porozumieniu z ministrami w'a"ciwymi do spraw transportu oraz spraw wewn$trznych, okre"li, w 
drodze rozporz#dzenia:  
1) organizacj$, warunki i sposób wykonywania czynno"ci, o których mowa w art. 129 ust. 4;  
2) warunki i tryb wspó'dzia'ania *andarmerii Wojskowej z Policj# w sprawach, o których mowa w art. 
130 ust. 1.  
 

Rozdzia' 2. Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych 
 
      Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie: 
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, %e pojazd:  

a) zagra%a bezpiecze&stwu w szczególno"ci po wypadku drogowym, w którym zosta'y 
uszkodzone zasadnicze elementy no"ne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,  



b) zagra%a porz#dkowi ruchu,  
c) narusza wymagania ochrony "rodowiska; 

2) stwierdzenia, %e pojazd nie zosta' poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub 
termin badania nie zosta' wyznaczony prawid'owo;  
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powoduj#cym 
jego nieczytelno");  
4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia 
czasowego);  
5) stwierdzenia, %e badanie techniczne zosta'o dokonane przez jednostk$ do tego nieupowa%nion#;  
6) nieokazania przez kieruj#cego dokumentu potwierdzaj#cego zawarcie umowy obowi#zkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialno"ci cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu op'acenia sk'adki za to 
ubezpieczenie, je%eli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. 
c; 
7) uzasadnionego przypuszczenia, %e dane w nim zawarte nie odpowiadaj# stanowi faktycznemu.  
      2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje 
kierowcy pokwitowanie. Mo%e on zezwoli) na u%ywanie pojazdu przez czas nieprzekraczaj#cy 7 dni, 
okre"laj#c warunki tego u%ywania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie mo%e by) wydane w przypadkach, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6. 
      3. Zatrzymany dokument, z wyj#tkiem przypadków okre"lonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7, odpowiedni 
organ Policji przesy'a niezw'ocznie organowi, który go wyda', z zastrze%eniem ust. 5. 
      3a. Odpowiednie organy Policji zawiadomi# w'a"ciwego dyrektora izby skarbowej o fakcie 
zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzi$cia uzasadnionego przypuszczenia, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji, gdy dotyczy to spe'nienia przez pojazd wymaga& technicznych 
okre"lonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us'ug. 
      4. W przypadkach okre"lonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) 
zatrzyma równie% jednostka upowa%niona do przeprowadzania bada& technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 
stosuje si$ odpowiednio. 
      5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granic#, z wyj#tkiem przypadków 
okre"lonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia si$ w jednostce Policji przez okres 7 dni. Po up'ywie tego 
terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu pa&stwa, w którym pojazd jest 
zarejestrowany. 
      6. Zwrot zatrzymanego dokumentu nast$puje niezw'ocznie po ustaniu przyczyny uzasadniaj#cej 
jego zatrzymanie, z zastrze%eniem art. 133. 
      Art. 133. 1. W przypadku okre"lonym w art. 132 ust. 1 pkt 6 odpowiedni organ Policji zwraca 
zatrzymany dokument po przedstawieniu dokumentu potwierdzaj#cego zawarcie umowy 
obowi#zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno"ci cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu op'acenia 
sk'adki za to ubezpieczenie. 

2. Je%eli z przedstawionego dokumentu potwierdzaj#cego zawarcie umowy obowi#zkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialno"ci cywilnej posiadacza pojazdu wynika, %e przed zatrzymaniem 
dowodu rejestracyjnego umowa ta nie by'a zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest 
dodatkowo wniesienie op'aty za niespe'nienie obowi#zku zawarcia umowy ubezpieczenia okre"lonej w 
odr$bnych przepisach. 
      Art. 134. W stosunku do pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych pojazdów 
kierowanych przez %o'nierzy pe'ni#cych czynn# s'u%b$ wojskow# uprawnienia i obowi#zki policjantów 
okre"lone w art. 132 ust. 1-3 i art. 133 ust. 1 wykonuj# równie% %o'nierze *andarmerii Wojskowej. 
      Art. 134a. W stosunku do pojazdów wykonuj#cych przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 
6 wrze"nia 2001 r. o transporcie drogowym, a tak%e w przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a 
ust. 1 pkt 2-4, uprawnienia i obowi#zki policjantów oraz organów Policji okre"lone w art. 132 ust. 1-3, 5 
i 6 oraz w art. 133 wykonuj# równie% odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz 
organy tej inspekcji. 

 
Rozdzia' 3. Zatrzymywanie praw jazdy i pozwole"  

oraz cofanie i przywracanie uprawnie" do kierowania pojazdami 
 
      Art. 135. 1. Policjant: 
1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:  

a) uzasadnionego podejrzenia, %e kieruj#cy znajduje si$ w stanie nietrze(wo"ci lub w stanie 
po u%yciu alkoholu albo "rodka dzia'aj#cego podobnie do alkoholu, 

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powoduj#cym jego nieczytelno"),  
c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,  



d) gdy up'yn#' termin wa%no"ci prawa jazdy,  
e) gdy wobec kieruj#cego pojazdem wydane zosta'o postanowienie lub decyzja o 

zatrzymaniu prawa jazdy,  
f) gdy wobec kieruj#cego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano 

decyzj$ o cofni$ciu prawa jazdy,  
g) przekroczenia przez kieruj#cego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego,  
h) przekroczenia przez kieruj#cego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz 

pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;  
2) mo%e zatrzyma) prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, %e kierowca 
pope'ni' przest$pstwo lub wykroczenie, za które mo%e by) orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.  
      2. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz w 
pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ci#gu 7 dni. 
      Art. 136. 1. Zatrzymane prawo jazdy, z wyj#tkiem przypadku okre"lonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. 
c, Policja przekazuje niezw'ocznie, nie pó(niej ni% w ci#gu 7 dni, wed'ug w'a"ciwo"ci, s#dowi 
uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staro"cie. 
      2. W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trze(wo"ci lub zawarto"ci "rodka 
dzia'aj#cego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje si$ wraz z wynikiem tego badania. Je%eli 
jednak wynik tego badania nie zosta' uzyskany w ci#gu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, 
nale%y niezw'ocznie zwróci) je w'a"cicielowi. 
      Art. 137. 1. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach okre"lonych w art. 135 ust. 
1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy: 
1) prokurator - w toku post$powania przygotowawczego, a s#d - po przekazaniu sprawy do s#du;  
2) w sprawie o wykroczenie - s#d w'a"ciwy do rozpoznania sprawy.  
      2. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia si$ w'a"ciwego starost$. 
      3. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy s'u%y za%alenie. 
      Art. 138. (uchylony). 
      Art. 139. 1. Przepisy art. 135-137 stosuje si$ odpowiednio do pozwolenia na kierowanie 
tramwajem. 
      2. Przepisu art. 135 nie stosuje si$ do szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw 
dyplomatycznych, urz$dów konsularnych pa&stw obcych oraz misji specjalnych i organizacji 
mi$dzynarodowych korzystaj#cych z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na 
mocy ustaw, umów b#d( powszechnie uznanych zwyczajów mi$dzynarodowych lub na zasadzie 
wzajemno"ci, a tak%e do innych osób korzystaj#cych z tych przywilejów i immunitetów. 
      3. W stosunku do %o'nierzy pe'ni#cych czynn# s'u%b$ wojskow# oraz innych osób kieruj#cych 
pojazdami Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia i obowi#zki policjantów okre"lone w 
art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonuj# równie% %o'nierze *andarmerii Wojskowej. 
     4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1, uprawnienia i obowi#zki policjantów 
okre"lone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonuj# w stosunku do kieruj#cych pojazdami równie% 
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. 
      Art. 140. 1. Decyzj$ o cofni$ciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta 
w razie: 
1) stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskaza& zdrowotnych do 
kierowania pojazdem;  
1a) stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego, wydanego po przeprowadzeniu badania 
psychologicznego w trybie okre"lonym w art. 124 ust. 1 pkt 2 i 3, istnienia przeciwwskaza& 
psychologicznych do kierowania pojazdem; 
2) utraty przez kierowc$ kwalifikacji, co stwierdza si$ na podstawie wyniku egzaminu pa&stwowego;  
3) przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za 
naruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja o cofni$ciu uprawnienia wydawana jest na wniosek 
komendanta wojewódzkiego Policji;  
4) niepoddania si$:  

a) sprawdzeniu kwalifikacji w trybie okre"lonym w art. 114 ust. 1 pkt 1,  
b) badaniu lekarskiemu w trybie okre"lonym w art. 122 ust. 1 pkt 3-5,  
c) badaniu psychologicznemu w trybie okre"lonym w art. 124 ust. 1 pkt 2 lub 3.  

      2. Decyzj$ o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyj#tkiem 
przypadku okre"lonego w ust. 1 pkt 3, wydaje starosta po ustaniu przyczyn, które spowodowa'y jego 
cofni$cie.  
      3. Przepisy ust. 1-2 stosuje si$ odpowiednio do pozwolenia do kierowania tramwajem. 



      4. Decyzj$ o cofni$ciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym szefom i 
cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urz$dów konsularnych i misji 
specjalnych pa&stw obcych oraz organizacji mi$dzynarodowych korzystaj#cych z przywilejów i 
immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów b#d( powszechnie uznanych 
zwyczajów mi$dzynarodowych lub na zasadzie wzajemno"ci oraz innym osobom korzystaj#cym z tych 
przywilejów i immunitetów wydaje marsza'ek województwa mazowieckiego. 
      5. Minister w'a"ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w'a"ciwym do spraw 
transportu, kieruj#c si$ konieczno"ci# zapobie%enia uczestnictwu w ruchu drogowym sprawców 
wielokrotnych narusze& przepisów ruchu drogowego, okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki i tryb 
wnioskowania o cofni$cie uprawnie& do kierowania pojazdami silnikowymi osobom, o których mowa w 
ust. 1 pkt 3. 
      Art. 140a. Zadania i kompetencje okre"lone w art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 1-3 nie mog# by) 
powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego. 

 
Rozdzia' 4. Kary pieni$&ne za przejazd pojazdów nienormatywnych  

bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami okre#lonymi w zezwoleniu 
 
      Art. 140aa. 1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o 
którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami okre"lonymi dla tego zezwolenia 
nak'ada si$ kar$ pieni$%n#, w drodze decyzji administracyjnej. 
      2. Decyzj$ administracyjn# o na'o%eniu kary pieni$%nej wydaje w'a"ciwy ze wzgl$du na miejsce 
przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Stra%y Granicznej, S'u%by 
Celnej lub zarz#dca drogi. 
      3. Kar$ pieni$%n#, o której mowa w ust. 1, nak'ada si$ na: 
1) podmiot wykonuj#cy przejazd; 
2) podmiot wykonuj#cy inne czynno"ci zwi#zane z przewozem drogowym, a w szczególno"ci na 
organizatora transportu, nadawc$, odbiorc$, za'adowc$ lub spedytora, je%eli okoliczno"ci lub dowody 
wskazuj#, %e podmiot ten mia' wp'yw lub godzi' si$ na powstanie naruszenia okre"lonego w ust. 1. 
      4. Nie wszczyna si$ post$powania w sprawie na'o%enia kary pieni$%nej, o której mowa w ust. 1, 
wobec podmiotu wykonuj#cego przejazd, a post$powanie wszcz$te w tej sprawie umarza si$, je%eli: 
1) okoliczno"ci sprawy i dowody wskazuj#, %e podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1: 

a) dochowa' nale%ytej staranno"ci w realizacji czynno"ci zwi#zanych z przejazdem, 
b) nie mia' wp'ywu na powstanie naruszenia, lub 

2) rzeczywista masa ca'kowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielko"ci lub 
wielko"ci okre"lonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, a przekroczenie dotyczy 
wy'#cznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu 'adunków sypkich oraz drewna. 
      5. Nie wszczyna si$ post$powania w sprawie na'o%enia kary pieni$%nej, o której mowa w ust. 1, 
wobec podmiotu wykonuj#cego przejazd oraz inne czynno"ci zwi#zane z przejazdem drogowym 
pojazdów Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
      6. W przypadku stwierdzenia przejazdu po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 
nale%#cych do Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami 
okre"lonymi dla tego zezwolenia organ kontroli, o którym mowa w ust. 2, powiadamia w'a"ciwy 
terytorialnie ze wzgl$du na miejsce przeprowadzenia kontroli organ *andarmerii Wojskowej. 
      7. Organ *andarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 6, wyst$puje do dowódcy jednostki 
wojskowej organizuj#cej przejazd drogowy lub do jego prze'o%onego z wnioskiem o wszcz$cie 
post$powania dyscyplinarnego, na zasadach okre"lonych w ustawie z dnia 9 pa(dziernika 2009 r. o 
dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 oraz z 2012 r. poz. 1529). 
      Art. 140ab. 1. Kar$ pieni$%n#, o której mowa w art. 140aa ust. 1, ustala si$ w wysoko"ci: 
1) 1500 z' - za brak zezwolenia kategorii I i II; 
2) 5000 z' - za brak zezwolenia kategorii III-VI; 
3) za brak zezwolenia kategorii VII: 

a) 500 z' - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa ca'kowita lub wymiary pojazdu 
przekraczaj# dopuszczalne warto"ci nie wi$cej ni% o 10%, 

b) 2000 z' - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa ca'kowita lub wymiary pojazdu 
przekraczaj# dopuszczalne warto"ci o wi$cej ni% 10% i nie wi$cej ni% 20%, 

c) 15 000 z' - w pozosta'ych przypadkach; 
4) 5000 z' - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego 
zawiadomienia zarz#dcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 
5) 3000 z' - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami 
okre"lonymi przez zarz#dc$ drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 



6) 6000 z' - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zg'oszonym przez 
zarz#dc$ drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust. 10; 
7) 2000 z' - za niedotrzymanie warunków przejazdu okre"lonych dla zezwolenia kategorii VII lub 
podanych w tym dokumencie. 
      2. W przypadku narusze& zakazu, o którym mowa w art. 64 ust. 2, za przejazd pojazdem 
nienormatywnym nak'ada si$ kar$ jak za przejazd bez zezwolenia. 
      Art. 140ac. 1. Od decyzji o wymierzeniu kary pieni$%nej, o której mowa w art. 140aa ust. 1, 
przys'uguje odwo'anie do organu nadrz$dnego w stosunku do organu, który t$ kar$ wymierzy', w 
terminie 14 dni od dnia dor$czenia decyzji. 
      2. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po up'ywie 30 dni od jej dor$czenia, chyba %e 
wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wyda' decyzj$ ostateczn#, z urz$du wstrzymuje jej 
wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przys'uguje za%alenie, w razie wniesienia skargi do 
s#du administracyjnego. 
      3. Kar$ pieni$%n# uiszcza si$ w formie przekazu na wskazany w decyzji rachunek bankowy. 
Koszty zwi#zane z jej przekazaniem pokrywa obowi#zany podmiot. 
      4. Kara pieni$%na, o której mowa w ust. 2, podlega przymusowemu "ci#gni$ciu w trybie 
okre"lonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post$powaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
      5. Obowi#zek uiszczenia kary pieni$%nej, o której mowa w ust. 2, przedawnia si$ z up'ywem 5 lat, 
licz#c od ko&ca roku kalendarzowego, w którym kara powinna zosta) uiszczona. 
      Art. 140ad. 1. W przypadku gdy podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, o którym 
mowa w art. 140aa ust. 1, przez zagraniczny podmiot maj#cy siedzib$ w pa&stwie, z którym 
Rzeczpospolita Polska nie jest zwi#zana umow# o wzajemnej egzekucji kar pieni$%nych, osoba 
przeprowadzaj#ca kontrol$ pobiera kaucj$ w wysoko"ci odpowiadaj#cej przewidywanej karze 
pieni$%nej. 
      2. Kaucj$ pobiera si$: 
1) podczas kontroli na drodze - w formie gotówkowej, za pokwitowaniem na druku "cis'ego 
zarachowania, lub za pomoc# karty p'atniczej; 
2) w terminie pó(niejszym - w formie przelewu na wyodr$bniony rachunek bankowy organu 
prowadz#cego post$powanie administracyjne w sprawie o na'o%enie kary, przy czym koszty przelewu 
ponosi obowi#zany podmiot. 
      3. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa w 
ust. 2 pkt 2. Koszty zwi#zane z uiszczeniem kaucji w formie przelewu na rachunek bankowy lub za 
pomoc# karty p'atniczej - zwi#zane z autoryzacj# transakcji i przekazem "rodków na w'a"ciwy 
rachunek bankowy - pokrywa obowi#zany podmiot. 
      4. Kaucj$ przekazuje si$: 
1) na rachunek bankowy okre"lony w decyzji o na'o%eniu kary, w terminie, o którym mowa w art. 
140ac ust. 2, albo 
2) na rachunek bankowy podmiotu, który j# wp'aci', w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si$ 
decyzji lub orzeczenia uchylaj#cego decyzj$ o na'o%eniu kary pieni$%nej. 
      5. W przypadku gdy wysoko") na'o%onej kary jest mniejsza od wysoko"ci pobranej kaucji, do 
powsta'ej ró%nicy stosuje si$ odpowiednio przepis ust. 4 pkt 2. 
      6. Odpowiedzialno") za szkody spowodowane ruchem pojazdów nienormatywnych ponosi 
wykonuj#cy przejazd pojazdem nienormatywnym. 
      Art. 140ae. 1. Kary pieni$%ne, o których mowa w art. 140aa ust. 1, s# przekazywane odpowiednio 
do bud%etów jednostek samorz#du terytorialnego lub na wyodr$bniony rachunek bankowy Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
      2. +rodki z tytu'u kar gromadzone na wyodr$bnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad s# przekazywane w terminie pierwszych 2 dni roboczych po up'ywie 
tygodnia, w którym wp'yn$'y, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na 
budow$ lub przebudow$ dróg krajowych, drogowych obiektów in%ynierskich i przepraw promowych 
oraz na zakup urz#dze& do wa%enia pojazdów. 
      3. Urz$dy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymuj# prowizj$ od 
pobranych kar pieni$%nych w wysoko"ci 12% na'o%onej kary. 
      4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód bud%etu pa&stwa. 
      5. Od kar pieni$%nych urz$dy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego odliczaj# 
prowizj$, a pozosta'# cz$") kary, w terminie 4 dni po up'ywie ka%dych kolejnych 10 dni miesi#ca, 
przekazuj# odpowiednio do podmiotów wymienionych w ust. 1. 
 

DZIA! Va . Dzia'ania na rzecz bezpiecze"stwa ruchu drogowego 



 
        Art. 140b. 1. Tworzy si$ Krajow# Rad$ Bezpiecze&stwa Ruchu Drogowego, zwan# dalej 
"Krajow# Rad#". 
      2. Krajowa Rada dzia'a przy ministrze w'a"ciwym do spraw transportu jako mi$dzyresortowy organ 
pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpiecze&stwa ruchu drogowego. 
      Art. 140c. 1. Krajowa Rada okre"la kierunki i koordynuje dzia'ania administracji rz#dowej w 
sprawach bezpiecze&stwa ruchu drogowego. 
      2. Do zada& Krajowej Rady w zakresie poprawy bezpiecze&stwa ruchu drogowego nale%y w 
szczególno"ci: 
1) proponowanie kierunków polityki pa&stwa;  
2) opracowywanie programów poprawy bezpiecze&stwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje 
przedstawiane przez w'a"ciwych ministrów i ocena ich realizacji;  
3) inicjowanie bada& naukowych;  
4) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów mi$dzynarodowych;  
5) inicjowanie kszta'cenia kadr administracji publicznej;  
6) inicjowanie wspó'pracy zagranicznej;  
7) wspó'praca z w'a"ciwymi organizacjami spo'ecznymi i instytucjami pozarz#dowymi;  
8) inicjowanie dzia'alno"ci edukacyjno-informacyjnej;  
9) analizowanie i ocena podejmowanych dzia'a&; 
10) ustalanie, co najmniej raz na trzy lata, "redniego kosztu spo'eczno-ekonomicznego wypadku 
drogowego, w którym jest zabity, oraz "redniego kosztu spo'eczno-ekonomicznego wypadku 
drogowego, w którym osoba dozna'a obra%e& cia'a w rozumieniu art. 156 § 1 albo art. 157 § 1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó(n. zm.), powsta'ego w 
transeuropejskiej sieci drogowej.  
         3. Przy ustalaniu "redniego kosztu spo'eczno-ekonomicznego wypadków drogowych, o których 
mowa w ust. 2 pkt 10, uwzgl$dnia si$: 
1) utrat$ produktywno"ci zabitych i rannych w wypadkach drogowych; 
2) koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach drogowych; 
3) koszty administracyjne wypadków drogowych; 
4) straty materialne powsta'e w wyniku wypadków drogowych. 
      Art. 140d. W sk'ad Krajowej Rady wchodz#: 
1) Przewodnicz#cy - minister w'a"ciwy do spraw transportu;  
2) zast$pcy Przewodnicz#cego:  

a) sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie w'a"ciwym do spraw wewn$trznych,  
b) sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie w'a"ciwym do spraw transportu; 

3) sekretarz Krajowej Rady wskazany przez ministra w'a"ciwego do spraw transportu;  
4) cz'onkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spo"ród wojewodów, Ministra 
Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwo"ci oraz ministrów w'a"ciwych do spraw: administracji 
publicznej, bud%etu, finansów publicznych, gospodarki, budownictwa, lokalnego planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o"wiaty i wychowania, "rodowiska, 
transportu, wewn$trznych, pracy oraz Komendanta G'ównego Policji, Komendanta G'ównego Stra%y 
Po%arnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
      Art. 140e. 1. Przewodnicz#cy Krajowej Rady kieruje jej pracami i reprezentuje j# na zewn#trz. 
      2. Przewodnicz#cy Krajowej Rady otrzymuje od ministrów i innych organów, których 
przedstawiciele s# cz'onkami Krajowej Rady: 
1) sprawozdania i informacje dotycz#ce realizacji zada& okre"lonych w programach bezpiecze&stwa 
ruchu drogowego;  
2) informacje dotycz#ce stanu bezpiecze&stwa ruchu drogowego, w szczególno"ci informacje 
umo%liwiaj#ce ustalanie "redniego kosztu spo'eczno-ekonomicznego wypadków, o których mowa w 
art. 140c ust. 2 pkt 10. 
      3. Przewodnicz#cy Krajowej Rady sk'ada Radzie Ministrów corocznie, do ko&ca marca, 
sprawozdanie dotycz#ce stanu bezpiecze&stwa ruchu drogowego oraz dzia'a& realizowanych w tym 
zakresie. 
      4. Prezes Rady Ministrów sk'ada Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi corocznie, do ko&ca kwietnia, 
sprawozdanie dotycz#ce stanu bezpiecze&stwa ruchu drogowego oraz dzia'a& realizowanych w tym 
zakresie. 
      Art. 140f. 1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretariatu Krajowej Rady. 
      2. Sekretariat Krajowej Rady dzia'a jako wewn$trzna jednostka organizacyjna ministra w'a"ciwego 
do spraw transportu. 



      3. Szczegó'ow# organizacj$ i tryb prac Krajowej Rady okre"la regulamin przyj$ty w drodze 
uchwa'y na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady. 
      Art. 140g. 1. Tworzy si$ Wojewódzk# Rad$ Bezpiecze&stwa Ruchu Drogowego, zwan# dalej 
"Wojewódzk# Rad#". 
      2. Wojewódzka Rada dzia'a przy marsza'ku województwa jako wojewódzki zespó' koordynacyjny 
w sprawach bezpiecze&stwa ruchu drogowego. 
      Art. 140h. 1. Wojewódzka Rada koordynuje i okre"la kierunki dzia'a& administracji publicznej w 
sprawach bezpiecze&stwa ruchu drogowego. 
      2. Do zada& Wojewódzkiej Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nale%y w szczególno"ci: 
1) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpiecze&stwa ruchu drogowego;  
2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpiecze&stwa ruchu drogowego;  
3) zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich o"rodków ruchu drogowego w cz$"ci przeznaczonej 
na popraw$ bezpiecze&stwa ruchu drogowego;  
4) inicjowanie kszta'cenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpiecze&stwa ruchu 
drogowego;  
5) inicjowanie wspó'pracy mi$dzywojewódzkiej;  
6) wspó'praca z w'a"ciwymi organizacjami spo'ecznymi i instytucjami pozarz#dowymi;  
7) inicjowanie dzia'alno"ci edukacyjno-informacyjnej;  
8) analizowanie i ocena podejmowanych dzia'a&.  
      3. Szczegó'ow# organizacj$ i tryb pracy Wojewódzkiej Rady okre"la regulamin przyj$ty przez rad$ 
w drodze uchwa'y. 
      Art. 140i. W sk'ad Wojewódzkiej Rady wchodz#: 
1) przewodnicz#cy - marsza'ek województwa;  
2) zast$pcy przewodnicz#cego:  

a) wojewoda, 
b) wojewódzki komendant Policji; 

3) sekretarz - wskazany przez wojewod$;  
4) cz'onkowie Wojewódzkiej Rady: 

a) wojewódzki inspektor transportu drogowego, 
b) dyrektor w'a"ciwego terenowo oddzia'u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
c) przedstawiciel wojewody, 
d) przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego, 
e) przedstawiciel kuratora o"wiaty, 
f) przedstawiciel zarz#du województwa, 
g) przedstawiciel zarz#dów powiatu, 
h) przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, 
i) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji, 
j) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Pa&stwowej Stra%y Po%arnej, 
k) przedstawiciel zarz#du dróg wojewódzkich, 
l) przedstawiciel wojewódzkich o"rodków ruchu drogowego, 
m) przedstawiciel zarz#dów dróg powiatowych, 
n) osoby wskazane przez marsza'ka województwa w szczególno"ci reprezentuj#ce 

dzia'aj#ce na terenie województwa organizacje pozarz#dowe, których celem statutowym 
jest problematyka bezpiecze&stwa ruchu drogowego, przy czym marsza'ek województwa 
mo%e wskaza) nie wi$cej ni% 12 osób. 

        Art. 140j.1. Przewodnicz#cy Wojewódzkiej Rady kieruje jej pracami i reprezentuje j# na 
zewn#trz. 
       2. Przewodnicz#cy Wojewódzkiej Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele s# 
cz'onkami Wojewódzkiej Rady: 
1) sprawozdania i informacje dotycz#ce realizacji zada& okre"lonych w programach bezpiecze&stwa 
ruchu drogowego; 
2) informacje dotycz#ce stanu bezpiecze&stwa ruchu drogowego. 
      3. Przewodnicz#cy Wojewódzkiej Rady sk'ada Przewodnicz#cemu Krajowej Rady corocznie, do 
ko&ca stycznia, sprawozdanie dotycz#ce stanu bezpiecze&stwa ruchu drogowego na terenie 
województwa oraz dzia'a& realizowanych w tym zakresie. 
      Art. 140k. Obs'ug$ Wojewódzkiej Rady zapewnia wyznaczony przez marsza'ka województwa 
wojewódzki o"rodek ruchu drogowego.  
      Art. 140l. W pracach Krajowej Rady i Wojewódzkiej Rady mog# bra) udzia' z g'osem doradczym: 
1) przedstawiciele organizacji pozarz#dowych, których statutowy zakres dzia'alno"ci obejmuje 
zagadnienia bezpiecze&stwa ruchu drogowego;  



2) pracownicy naukowi wy%szych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych;  
3) niezale%ni eksperci.  

 
DZIA! VI. Zmiany w przepisach obowi!zuj!cych 

oraz przepisy przej#ciowe i ko"cowe 
 

       Art. 141-143. (pomini$te). 
      Art. 144. (uchylony). 
      Art. 145-148. (pomini$te). 
      Art. 149. Minister w'a"ciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 
ministrem w'a"ciwym do spraw wewn$trznych oraz Ministrem Sprawiedliwo"ci, kieruj#c si$ potrzeb# 
zapewnienia stabilnego obrotu pojazdami samochodowymi, mo%e okre"li), w drodze rozporz#dzenia: 
1) obowi#zek uzyskania karty pojazdu przez w'a"cicieli pojazdów zarejestrowanych przed dniem, o 
którym mowa w art. 152 pkt 3; 
2) warunki, terminy i tryb uzyskiwania karty pojazdu przez osoby, o których mowa w pkt 1, organy 
w'a"ciwe do ich wydania, dokumenty stosowane w tych sprawach oraz wysoko") op'aty za wydanie 
karty pojazdu. 
      Art. 150. 1. Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniaj#ce do kierowania pojazdami lub 
potwierdzaj#ce dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kieruj#cych pojazdami, wydane na 
podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuj# wa%no") do czasu ich wymiany dokonywanej na 
koszt osoby uprawnionej w zakresie, na jaki zosta'y wydane. Osoba uprawniona dokonuj#ca wymiany 
jest obowi#zana do uiszczenia op'aty ewidencyjnej. 
      2. Minister w'a"ciwy do spraw transportu, uwzgl$dniaj#c wszystkie wydawane przed dniem wej"cia 
w %ycie ustawy dokumenty uprawniaj#ce do kierowania pojazdem oraz koszty zwi#zane z ich 
wymian#, okre"li, w drodze rozporz#dzenia, warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych 
dokumentów uprawniaj#cych do kierowania pojazdami lub potwierdzaj#cych dodatkowe kwalifikacje 
kieruj#cych pojazdami oraz wysoko") op'at za ich wymian$. 
      Art. 151. 1. Traci moc ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515), z wyj#tkiem art. 60, 69-70 i 72-82, 
które trac# moc z dniem 30 czerwca 1999 r. 
      2. (pomini$ty). 
      Art. 152. Ustawa wchodzi w %ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyj#tkiem: 
1) art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 80, 99 i 109 ust. 4, które wchodz# w %ycie z dniem 1 lipca 1998 r.; 
2) art. 39 ust. 3 i art. 85, które wchodz# w %ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.;  
3) art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 77, 87, 88, 90-98 i 100-108, które wchodz# w %ycie z dniem 1 lipca 
1999 r.  
 

Za'#cznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
 

KATEGORIE ZEZWOLE(  
NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO 

  

Lp. Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi 
1 2 3 4 

1. kategorii I 

a)     o wymiarach oraz rzeczywistej masie ca'kowitej nie wi$kszych 
od dopuszczalnych, 

b)     o naciskach osi nieprzekraczaj#cych wielko"ci przewidzianych 
dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nap$dowej 
do 11,5 t; 

gminne, powiatowe,  
wojewódzkie wskazane w 
zezwoleniu 
  
  

2. kategorii II 

a)     o d'ugo"ci, wysoko"ci oraz rzeczywistej masie ca'kowitej nie 
wi$kszych od dopuszczalnych, 

b)     o naciskach osi nie wi$kszych od dopuszczalnych dla danej 
drogi, 

c)     o szeroko"ci nieprzekraczaj#cej 3,5 m; 
 

publiczne, z wyj#tkiem 
ekspresowych i autostrad 
  
  
  

3. kategorii III 

a)     o naciskach osi i rzeczywistej masie ca'kowitej nie wi$kszych 
od dopuszczalnych, 

b)     o szeroko"ci nieprzekraczaj#cej 3,2 m, 
c)     o d'ugo"ci nieprzekraczaj#cej: 

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,  
- 23 m dla zespo'u pojazdów, 

d)    o wysoko"ci nieprzekraczaj#cej 4,3 m; 
 

publiczne 
  
  
  
  
  

4. kategorii IV a)      o rzeczywistej masie ca'kowitej nie wi$kszej od dopuszczalnej, krajowe 



b)      o szeroko"ci nieprzekraczaj#cej 3,4 m, 
c)      o d'ugo"ci nieprzekraczaj#cej:  

- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
- 23 m dla zespo'u pojazdów,  
- 30 m dla zespo'u pojazdów o skr$tnych osiach, 

d)     o wysoko"ci nieprzekraczaj#cej 4,3 m, 
e)     o naciskach osi nieprzekraczaj#cych wielko"ci przewidzianych 

dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nap$dowej 
do 11,5 t; 

  
  
  
  
  
  
  

5. kategorii V 

a)     o naciskach osi nie wi$kszych od dopuszczalnych dla danej 
drogi, 

b)     o szeroko"ci nieprzekraczaj#cej 3,4 m, 
c)     o d'ugo"ci nieprzekraczaj#cej: 

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,  
- 23 m dla zespo'u pojazdów,  
- 30 m dla zespo'u pojazdów o skr$tnych osiach, 

d)     o wysoko"ci nieprzekraczaj#cej 4,3 m, 
e)    o rzeczywistej masie ca'kowitej nieprzekraczaj#cej 60 t; 

publiczne 
  
  
  
  
  
  

6. kategorii VI 

a)     o szeroko"ci nieprzekraczaj#cej: 
- 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 
- 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, 

b)     o d'ugo"ci nieprzekraczaj#cej: 
- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
- 23 m dla zespo'u pojazdów, 
- 30 m dla zespo'u pojazdów o skr$tnych osiach, 

c)     o wysoko"ci nieprzekraczaj#cej 4,3 m, 
d)     o rzeczywistej masie ca'kowitej nieprzekraczaj#cej 60 t, 
e)     o naciskach osi nieprzekraczaj#cych wielko"ci przewidzianych 

dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nap$dowej 
do 11,5 t; 

krajowe - zgodnie z wykazem 
dróg, o którym mowa w art. 
64c ust. 7 
  
  
  
  
  
  
  
  

7. kategorii VII 

a)     o wymiarach oraz rzeczywistej masie ca'kowitej wi$kszych od 
wymienionych w kategoriach I-VI, 

b)     o naciskach osi przekraczaj#cych wielko"ci przewidziane dla 
dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nap$dowej do 
11,5 t; 

 

wyznaczona trasa wskazana w 
zezwoleniu 
  
  
  

 
Opracowano na podstawie aktu ujednoliconego dost!pnego w aktualizowanym zbiorze aktów prawnych: 

ePrawoDrogowe (wi#cej patrz: www.prawodrogowe.pl ) 
 


