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Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 80d:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. Organy i podmioty obowiàzane do pobra-
nia i przekazania lub uiszczenia op∏aty ewi-
dencyjnej majà obowiàzek, w terminie,
o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie ust. 7: 
1) przekazywaç nale˝ne kwoty na rachunek

Funduszu;
2) sporzàdzaç i przesy∏aç ministrowi w∏a-

Êciwemu do spraw wewn´trznych mie-
si´czne sprawozdania z pobranych
i przekazanych lub uiszczonych op∏at
ewidencyjnych.

3b. Od nieterminowo przekazanych lub uisz-
czonych op∏at pobiera si´ odsetki za zw∏o-
k´, w wysokoÊci odsetek nale˝nych za nie-
terminowe regulowanie zobowiàzaƒ po-
datkowych.

3c. Do nale˝noÊci z tytu∏u op∏at ewidencyjnych
oraz odsetek za zw∏ok´ stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.2)),
z tym ˝e uprawnienia organów podatko-
wych przys∏ugujà ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych.”,

b) w ust. 4 po pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) odsetki za zw∏ok´ pobierane z tytu∏u nieter-
minowo przekazywanych lub uiszczanych
op∏at ewidencyjnych;

6) odsetki bankowe od Êrodków pieni´˝nych
gromadzonych na rachunku bie˝àcym Fun-
duszu oraz odsetki z tytu∏u lokowania wol-
nych Êrodków finansowych Funduszu.”,

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

„4a. Âciàgni´cie nale˝noÊci 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 admini-
stracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954,
z póên. zm.3)) — w zakresie egzekucji obo-
wiàzków o charakterze pieni´˝nym.”, 

d) w ust. 7 po pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wzór miesi´cznego sprawozdania zawiera-
jàcego kwoty op∏at ewidencyjnych pobra-
nych i przekazanych lub uiszczonych na ra-
chunek Funduszu.”,

e) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) terminy przekazywania i rozliczania op∏aty
ewidencyjnej oraz przekazywania miesi´cz-
nego sprawozdania z op∏at ewidencyjnych
pobranych i przekazanych lub uiszczonych
przez organy i podmioty zobowiàzane do jej
pobierania.”;

2) w art. 80e:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej, ministrem
w∏aÊciwym do spraw transportu oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów 
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej oraz Mini-
strem Obrony Narodowej, po zasi´gni´ciu
opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´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, okreÊ-
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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym 

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1642 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r.
Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243
i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 39, poz. 308.
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li, w drodze zarzàdzenia, sposób wyodr´b-
nienia w ewidencji zbioru danych i informa-
cji o pojazdach, o których mowa w art. 73
ust. 3.”;

3) w art. 100e w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej, ministrem
w∏aÊciwym do spraw transportu oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:”;

4) u˝yte w art. 80a w ust. 4, w art. 80c w ust. 4, 7 i 8,
w art. 80d w ust. 2 i 7, w art. 100a w ust. 4
i w art. 100c w ust. 3 i 5 w ró˝nej liczbie i przypad-
ku wyrazy „Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”.

Art. 2. W celu wykonania przepisów ustawy Pre-
zes Rady Ministrów mo˝e dokonaç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, przeniesienia planowanych wydatków bud-
˝etowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagro-
dzeƒ pomi´dzy cz´Êciami 17 — Administracja publicz-
na a 42 — Sprawy wewn´trzne, z zachowaniem prze-
znaczenia Êrodków publicznych wynikajàcych z usta-
wy bud˝etowej.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na podstawie art. 80d
ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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