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0 KOMENTARZY

Pojazdy typu „sam”: zmian prawa nie będzie
26 lutego 2017

Pojazd typu „sam” czyli zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej
O interwencję w sprawie pojazdów typu „sam” prosił ministra infrastruktury poseł Paweł Grabowski (interpelacja nr 8849). Konkretnie chodzi tu o możliwości ich
rejestracji, których rejestracja od końca 2013 r. obarczona jest – jak uzasadnia poseł – nie tylko wysokimi opłatami lecz także uciążliwą procedurą
administracyjną. I właściciele tych pojazdów najczęściej uzyskują dopuszczenie ich do ruchu za granicą np. w Czechach. Ostatecznie nasz budżet ponosi stratę.
A przecież:  Rozwiązanie polegające na uproszczeniu przepisów, przy zachowaniu ich zgodności z wymogami dyrektyw unijnych, nie tylko uprościłoby drogę do
zarejestrowania pojazdów typu ,,sam”, lecz także pozytywnie wpłynęłoby na polski budżet. Dlatego też zasadnym wydaje się przeanalizowanie obecnie
obowiązującego prawa w tym zakresie i dokonanie stosownych korekt w interesie polskich obywateli. Padają pytania: o liczbę rejestrowanych pojazdów typu
„sam”; o możliwość obowiązujących przepisów. Czy zdaniem Pana Ministra – pyta Grabowski  za normalną należy uznać sytuację, w której polscy obywatele
uzyskują dopuszczenie do ruchu pojazdów typu ,,sam” w Czechach, aby potem je zarejestrować w Polsce?
Przepisy w powyższym zakresie są tożsame we wszystkich krajach UE, resort infrastruktury i budownictwa nie planuje zmian prawnych w przedmiotowej sprawie
– odpowiada podsekretarz stanu Jerzy Szmit. I precyzuje to stanowisko: na skutek implementacji do prawa krajowego, ustawą z dnia 22 czerwca 2013 r. o
zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448), Dyrektywy 2007/46/WE, uchylony został m.in. przepis art. 68 ust.
17 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dający do dnia 22 czerwca 2013 r. możliwość dopuszczenia do ruchu pojazdu wyprodukowanego lub
importowanego w ilości jednej sztuki rocznie (np. pojazdy marki SAM), po uzyskaniu pozytywnego wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu.
Ideą ww. przepisu było stworzenie producentowi lub importerowi możliwości zarejestrowania jednego pojazdu danego typu rocznie, bez konieczności
przedstawienia go do badań homologacyjnych. Przepis ten był jednakże nadużywany przez importerów i producentów do dopuszczania do ruchu pojazdów nie
posiadających świadectwa homologacji. Fakt ten podnoszony był wielokrotnie przez Komisję Europejską. W odpowiedzi na takie tezy KE, Polska zobowiązała się
wobec KE, iż wprowadzi zapisy uniemożliwiające stosowanie tego rodzaju praktyk. Zostało to zrealizowane przy okazji ww. implementacji do prawa polskiego
dyrektywy 2007/46/WE. Obecnie, stosownie do art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn.
zm.) zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego pojazdu bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego
dokumentu, którym jest m.in. świadectwo dopuszczenia indywidualnego wydawane w drodze decyzji przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
(art. 70zu ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). (jm)
(fot. J. Michasiewicz)
Słowa kluczowe: dopuszczenie do ruchu (/informacje/tag/1/dopuszczeniedoruchu), pojazdy "SAM" (/informacje/tag/1/pojazdysam), rejestracja pojazdów
(/informacje/tag/1/rejestracjapojazdow)
Źródło: Sejm RP – INTERPELACJA nr 8849 (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1DCE6147F8C118C2C12580900050650F)
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NASTĘPNY ARTYKUŁ → (/INFORMACJE/PRZEGLAD-PRASY/ALICJA-GAJLEWICZ-A-ONE-JADA-JADA-I-JADA)

Alicja Gajlewicz. Jadą, jadą i jadą… Mój fotoreportaż z Wietnamu (/informacje/przeglad-prasy/alicja-gajlewicz-a-one-jada-jada-i-jada)
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Wreszcie jest projekt zmian w tary katorze mandat w
(/informacje/kronika-legislacyjna/wreszcie-jest-projekt-zmian-wtary katorze-mandatow)
CZYTAJ WIĘCEJ → (/INFORMACJE/KRONIKA-LEGISLACYJNA/WRESZCIE-JEST-PROJEKT-ZMIAN-W-TARYFIKATORZE-MANDATOW)
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Ma byퟋ� 9 zł za godzinę parkowania (/informacje/kronikalegislacyjna/ma-byc-9-zl-za-godzine-parkowania)
CZYTAJ WIĘCEJ → (/INFORMACJE/KRONIKA-LEGISLACYJNA/MA-BYC-9-ZL-ZA-GODZINE-PARKOWANIA)
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Szczeg ły o pracy ITD (/informacje/kronika-legislacyjna/szczegoly-opracy-itd-na-polskich-drogach)
CZYTAJ WIĘCEJ → (/INFORMACJE/KRONIKA-LEGISLACYJNA/SZCZEGOLY-O-PRACY-ITD-NA-POLSKICH-DROGACH)
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AKTY PRAWNE
Prawo o ruchu drogowym (wg stanu prawnego 31.1.2017) (/prawo-o-ruchu-drogowym)

OSTATNIO OPUBLIKOWANE
Poz. 622 z dnia 23 marca 2017 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (o)
(ujednolicony) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Poz. 589 z dnia 20 marca 2017 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego (o)
Poz. 613 z dnia 21 marca 2017 r.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w
drodze mandatu karnego (o)
(ujednolicony) w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

PROJEKTY

USTAWA

z dnia ………………
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw
(wersja 25.10.2016)
(http://www.prawodrogowe.pl/data/files/pdf/1197.pdf)
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