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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

II.510.346.2018.VV 

 Szanowny Panie Ministrze 

Na tle wpływających do mojego Biura spraw ujawnił się problem, dotyczący braku 

odpowiednich 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). 

Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów 

przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. z 2013 r., poz. 366) zostało uchylone na mocy ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach 

gminnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1335; dalej: „UPrRuDr”), której przepisy weszły w życie z 

dniem 1 stycznia 2016 r. Wskazana ustawa wprowadziła zmiany do art. 129h ust. 5 

UPrRuDr, uchylając pkt 4 i tym samym zmieniając zakres upoważnienia do wydania 

przepisów wykonawczych. Zgodnie z obowiązującym przed zmianą art. 129h ust. 5 pkt 4 

UPrRuDr minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i 

lokalizacje wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie 

kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi w drodze 

rozporządzenia szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) 

czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4 

UPrRuDr, w tym obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli. Zmiana w zakresie 

delegacji ustawowej była związana z całkowitym pozbawieniem straży miejskiej 

możliwości dokonywania kontroli pojazdów za pomocą fotoradarów. Zgodnie z poselskim 

projektem zmiany ustawy, akty wykonawcze wydane przed wejściem w życie nowelizacji 

na postawie ustawy o strażach gminnych oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym powinny 

zachować ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z proponowaną ustawą 

                       Warszawa,  10/08/2018 r. 

 

 

 

Pan 

Andrzej Adamczyk 

Minister Infrastruktury 
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(Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu 

drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, druk nr 2973). 

Jednakże, zgodnie z informacją umieszczoną w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, 

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 

2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów 

przez urządzenia rejestrujące jest uznane za uchylone, na podstawie wskazanej wcześniej 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. W dniu 8 czerwca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i 

dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (nr 25 w Wykazie Prac 

Legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa). W uzasadnieniu projektu 

wskazano, że konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie porządku prawnego o przepisy w 

zakresie objętym przedmiotowym rozporządzeniem (projekt rozporządzenia z dnia 31 maja 

2016 r., s. 9). W czerwcu 2016 r. projekt został przedstawiony do konsultacji publicznych 

ze wskazaniem, że uwagi należy składać w terminie do 8 lipca 2016 r. (pismo Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 czerwca 2016 r., DTD.II.0211.4.2016.MK.9, NK: 

82695/16). W Biuletynie brak jest informacji o dalszym przebiegu prac nad projektem. 

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie 

stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz wskazanie, kiedy zostaną wydane odpowiednie 

przepisy wykonawcze do art. 129h ust. 5 UPrRuDr. Byłbym zobowiązany za 

poinformowanie mnie o stanowisku zajętym w omawianej materii oraz o podjętych 

działaniach w tym zakresie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 (podpis na oryginale)  

 


