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Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji dotyczącej nowelizacji Prawa o
ruchu drogowym mającej na celu uregulowanie zasad korzystania z urządzeń transportu
osobistego, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika
Praw Obywatelskich, czy Ministerstwo Infrastruktury planuje zakończyć w bieżącym roku
prace legislacyjne nad przedmiotową nowelizacją.
Z informacji udzielonych Rzecznikowi przy piśmie z dnia 29 lipca 2019 r., Nr DTD2.4401.180.2019, wynika, że resort infrastruktury opracował projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który
zawiera legalną definicję pojęcia „urządzenie transportu osobistego” i określa zasady
poruszania się przy pomocy tego urządzenia po drogach publicznych. Przedmiotowy projekt
został włączony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod
numerem UD564.
Według informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji, wspomniany projekt zmiany Prawa o ruchu drogowym został skierowany
do uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji publicznych, w wyniku czego
kilkadziesiąt podmiotów zgłosiło do niego uwagi. Od listopada 2019 r. zaprzestano jednak
dalszych prac nad projektem.
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987
r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627) uprzejmie proszę Pana
Ministra o wyjaśnienie, czy resort infrastruktury zamierza kontynuować i dokończyć proces
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legislacyjny dotyczący materii urządzeń transportu osobistego, a jeśli tak, to kiedy można
spodziewać się przedłożenia projektu wspomnianej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym
Radzie Ministrów w celu jego przyjęcia, a następnie skierowania do Sejmu.

Z wyrazami szacunku
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