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doĘczy: proiektuustary o zmianie ustary Prąwo o ruchu drogow)lm oraz niekt rych inrylch ustaw - projekt UC65.

Szanowny Panie Premierze

W związku z kontunuowaniem ptzez Ministerstwo Infrastruktury prac nad proiektem nowelizacii

ustawy Prawo o ruchu drogowym,wdraŻającej do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Parlamenfu

Europejskiego i Rady 2074/45/UE - projekt MI nr UC65 z dnia 19 majaZAL9 roku - Warszawskie

Stowarzyszenie Stacii Kontroli Pojazd w - apeluje o zaniechanie prac nad tym projektem i nie

przyimowane rozwiązari wysoce szkodliwych dla polskiego systemu badari technicznych, kosztownych

i znacznie wykraczających poza Wymagania Dyrektywy zau / 45 /UE.
Procedowanemu projektowi zarzucamy ponadto niezgodn ość zustawą z dnia 6 marca łaLB roku

Prawo przedsiębiorc w, a przede wszystkim:

1. Naruszenie Art 66.1'. ,,Przed rozpoczęCiem prac nad opracowąniem projektu aktu normatywnego określajqcego
zasady podejmawania, wykonywania lub zako czenia działalności gospodarczej dokonuje się:

1) analizy łnożliwości osiqgnięcia celu tega aktu normatywnego za pomocq innJlch środk w:
2) oceny przewidywanych skutk w społeczno-gospodarczych, W tym oceny wpływu na

mikroprzedsiębiorc w, małych i średnich przedsiębiorc w oraz anali4l zgodności projektowanych
regulacji z przepisami ustawy.

2. Wyniki Oceny i ąnaliz, o kt rych mawa w ust. 1-, ząmieszcza się w uząsadnieniu do projektu ąktu normaĘlwnego
lub w ocenie skutk w regulacji, stanowiqcej odrębnq część uzasadnienia prajektu aktu normatywnego.
- Nie przedstawiono żadnych alternatywnych propozycii w tym zakresie. Tylko wariant z TDT.

2' Naruszenie Art 67. ,,opracowujqc projekt aktu normaĘnłnego określajqcego zasady podejmowania,
wykonywania lub zakoriczenia działąlności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i
ądekwatności, a w szczeg lnaści:
1) dqąvć do nienakładania nowych obowiqzk w admtnistraqinych. a jeżeli nie iest to możliwe. dq4lć

do ich nakładania iedynie w stopniu koniecznym do osiqgnięcia ich cel w:
2) dqżyć do ograniczenia obowiqzk w informacyjnych, zwłaszcza gdy vvymagane informacje sq przekazywane

przez obowiqzanych organom władzy publicznej na podstawie obowiqzujqcych przepis w;
3) dqzyć do umożliwienia realizacji obowiqzk w informacyjnychw postaci elektranicznej;
4) implementuiąc prawo Unii Europeiskiei i prawo międrynarodowe, dążyć do nakładania Włqcznip

obowiqzk w administraqinych niezbędnych do asiqgnięcia cel w implementowanych przepis w."
- ProieĘt znacznie wykracza poza wymagania Dlrrektywy 2014/45/UE.
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Projekt ustawy UC65 w wersji z dnia 1,9 maja 2018 roku jest diametralnie inny od projektu
źr dłowe&o. dlatego Ęie mozna uznać. że został on skonsultowany ze stroną społeczną.

Koszty wdrożenia zmiany nadzoru nad systemem bada technicznych, lrt ry istnieje i
funkcionuie to kwota 680,25 miliona złotych. Koszty te mają pokryć zmotoryzowani obywatele,
a ich beneficientem będzie tylko Transportowy Doz r Techniczny.

Ministerstwo InfrastruIaury pozostaje głuche na monity dotyczące zmian w opłatach za badania
techniczne, kt re mimo znacznego wzrostu koszt w od L4 |at pozostają na niezmienionym poziomie.
Więcej - poprzez r Żne zmiany przychody z tej działalności spadĘ W tym okresie o około 30 o/o. |est to
świadome działanie nie tylko na szkodę przedsiębiorc w sektora badari technicznych poiazd w,
ale także na szkodę budżetu paristwa bowiem w opłaci e zabadanie techniczne zawarty jest podatek
VAT, kt rego beneficjentem jest budzet paristwa. Takie działanie prowadzi nieuchronnie do zjawisk
patologicznych i spychania przedsiębiorc w w szarą strefę. Nikt nie pracuje dzisiaj za Wynagrodzenie
sprzed 14-u lat. Kompletny brak zrazumienia istoty sprawy i otwartości na racjonalne argumenty.

Dyrektywa 2014/45/UE nie nakłada na polskie paristwo obowiązku zmiany organu nadzoru nad

systemem badari technicznych pojazd w. kt rym są dzisiaj starostowie. Koncepcja zmiany tego organu
i skoncentrowania uprawnieĘ nadzorczych w rękach lednej instytucji budzi powszechne i uzasadnione
obawy. obecny nadz r jest choć funkcjonuje niedoskonale. Należy go więc udoskonalić. Projektowany
nadz r vrymaga zbudowania od podstaw. a to są ogromne bezproduktywne koszty administracylne.
czyli coraz drozsze paristwo. Brak jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia takich działari.

Apelujemy więc do Pana Premiera o odrzucenie tego projektu i nowe podelście do kwestii
implementacji Dyrektywy 2014/45/UE. Nie nłl rzmy szkodliwego prawa. kt rego jedynym

beneficjentem ma być jednostka podległa Ministrowi Infrastruktury! Iest znacznie więcej bardziej
pilnych potrzeb niz tworzenie novĘlch barier administracyjnych i potrzeba czyiegoś sukcesu.

Zwracamy się do Pana Premiera o nieprzyjmowanie przez Radę Ministr w projektu UC65 i nie
kierowanie go do dalszych prac legislacyjnych. |est to bowiem zĘ,kosztowny i szkodliwy projekt i nie
zasługuje na dalsze procedowanie. Prace nad wdrożeniem Dyrektywy 2aL4 /45/UE nale ży rozpocząć od
nowa z poszanowaniem przepis w ustarłryl Prawo przedsiębiorc w i dobrych praktyk w zakresie
stanowienia prawa. Pod tym projektem Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdlw nie moze
się podpisać. W dotychczasowej korespondencji do Pana Premiera, atakŻe Ministerstwa lnfrastruktury
i innych resort w przytoczyliśmy wiele merytorycznych argument w przemawiających za ponowną
analizą projektowanych zmian. Dlatego nie widzimy sensu kolejnego ich powielania. Apelujemy do
wszystkich adresat w tego i wcześniejszych naszych wystąpieri o racjonalną ocenę i trzeźwą refleksję
projektu UC65. }esteśmy otwarci na argumenty i rozsądne propozycie.
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otrzymują:
L x adresat
7 x Minister Infrastruktury
1 x Szef Komitetu Stałego Rady Ministr w
L x Szef Gabinetu PoliĘlcznego Prezesa Rady Ministr w

L x Przewodniczqcy Sejmowej Komisji Infrastruktury
1 x Przew. Podkomisji ds. mikro, maĘch i średnich przedsiębiorstw
7 x Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorc w
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