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W nawiązaniu do pisma nr 11.510.346.2018.VV z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczącego bral<u przepisów 
wykonawczych do art. 129h ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1260, z póżn. zm.), przedstawiam poniżej następującą informację. 

Na wstępie należy wskazać, że do dnia 31 grudnia 2015 r. przepisy wykonawcze do art. 129h ust. 5 ustawy 
- Prawo o ruchu drogowym znajdowały się w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 14 marca 2013 r w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania 
pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. poz. 366). 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. poz. 1335), która wprowadziła zmiany 
do zakresu upoważnienia zawartego w art. 129h ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ucłiylając pkt 4 
w ust. 5 art. 129h tej ustawy. Wobec powyższego rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. 
z dniem 1 stycznia 2016 r. utraciło moc obowiązującą stosownie do art. 1 pkt 3 i w związku z art. 3 powyżej 
wymienionej ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

W związku z powyższym, w 2016 r. podjęte zostały prace legislacyjne nad projektem nowego 
rozporządzenia w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez 
stacjonarne urządzenia rejestrujące, który został ujęty pod poz. nr 25 Wykazu prac legislacyjnych Ministra. 

Jednocześnie, w czasie prowadzenia wskazanych prac legislacyjnych przeprowadzona została analiza 
systemu prawnego, która wykazała, że przedmiot projektowanego rozporządzenia może być uregulowany 
w istniejących rozporządzeniach i nie ma potrzeby dublowania aktów prawnych. 

W mojej ocenie, właściwymi aktami prawnymi dla przepisów wykonawczych do art. 129h ust. 5 pkt 1 12 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym są: 

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z póżn. zm.) 

oraz 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z póżn. zm.), 

natomiast dla przepisów wykonawczych do art. 129h ust. 5 pkt 3 ustawy: 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie 
kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841, z póżn. zm.). 
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Należy wskazać, że urządzenia rejestrujące, jako urządzenia kontroli ruchu drogowego, są ujęte w katalogu 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, określanym przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
poz. 2181, z póżn. zm.). Powyższa regulacja odnosi się do położenia urządzenia rejestrującego względem 
elementów drogi i barwy obudowy urządzenia rejestrującego (pkt 14.6 załącznika nr 4 do przywołanego 
rozporządzenia) i zastosowania odpowiedniego znaku drogowego przed urządzeniem pkt 5.2.56 załącznika 
nr 1 do rozporządzenia). Jednocześnie, nie ma przeciwwskazań dla uzupełnienia przepisów załącznika nr 4 
do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. o kwestie uregulowane wcześniej (do czasu utraty mocy) 
w rozporządzeniu w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez 
urządzenia rejestrujące, warunkujące umieszczenie urządzenia rejestrującego w pasie drogi publicznej. 

Wobec powyższego resort zaplanował nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym i uchylenie 
upoważnienia dla ministra właściwego do spraw transportu zawartego w art. 129h ust. 5. 

Ponadto należy wskazać, że w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, który stanowi wykonanie działania 
polegającego na wprowadzeniu zmian w strukturach Inspekcji Transportu Drogowego. 
Jednym z zasadniczych rozwiązań projektu ustawy pozostaje przekazanie kompetencji dotyczących systemu 
urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów) i kontroli prędkości w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru 
nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do Komendy Głównej Policji. 
Przedmiotowy projekt w dniu 7 sierpnia 2018 r. został przekazany do Szefa Centrum Analiz Strategicznych 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze zgłoszeniem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych 
Rady Ministrów. 

Rozwiązania przewidziane w przepisach projektowanej ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 
oraz niektórych innych ustaw pozwolą na uporządkowanie kwestii kontroli ruchu drogowego przy użyciu 
urządzeń rejestrujących, również w zakresie art. 129h ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 
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